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> Lara Tamarinof
    Brandevoorter van het jaar!

> Buurtpreventie via WhatsApp

> Slimme wijk van start in Helmond



Geef jouw stem via clubkascampagne.nl

Als lid van Rabobank Helmond mag je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne

stemmen op clubs die je een warm hart toedraagt. 

Je kunt je stem uitbrengen tussen 5 en 30 april 2018!

Jouw stem is geld waard! Jij stemt toch ook?

favoriete
vereniging of
stichting

Stem en 
steun jouw

55 FlingGolf op Gulbergen

51 Politie
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van de redactie
maart 2018

Het nieuwe jaar is eigenlijk nog 
maar net begonnen en het belooft 
nu al een mooi jaar te worden. Er 
is al veel in het werk gesteld om 
2018 goed van start te laten gaan. 
Buurttuin Brandevoort werd op 
10 maart klaargemaakt voor het 
nieuwe buurttuinseizoen door het 
opknappen van de plantenkas, 
het omspitten van de plantenvak-
ken en het verspreiden van com-
post door de tuin. Er staan weer 
een aantal nieuwe evenementen 
op stapel, zoals de Braverun en 
Brandevoort aan de Kook, er zijn 
twee nieuwe winkels geopend in 
het winkelcentrum en er wordt 
hard gewerkt aan allerlei bijzon-
dere projecten, zoals de Slimme 
Wijk en Herenboeren Rijk van 
Dommel en Aa. 

En wist u al dat Brandevoort 
tegenwoordig een dekkend 

WhatsApp-netwerk heeft? Bur-
gemeester Blanksma – van den 
Heuvel en wijkwethouder De 
Leeuw onthulden daarom op 28 
februari het bord ‘Brandevoort 
WhatsApp-proof’ bij het bord bij 
de Brandevoortse Hoeve. Het net-
werk is nu twee maanden actief 
en er zijn al zo’n 850 bewoners 
bij aangesloten. Brandevoort is na 
Dierdonk de tweede wijk met een 
dekkend netwerk.

Wellicht waren u ook al de Smart 
Emission sensoren opgevallen 
die her en der in Brandevoort 
opgehangen zijn, zoals boven de 
pinautomaat van de Rabobank. 
Het Smart Emission project draait 
om het in kaart brengen van 
luchtkwaliteit, geluid, trillingen en 
meteorologische indicatoren in 
de stad op een fi jnmazig schaal-
niveau, met zogenoemde burger-

sensor-netwerken. De sensoren 
hangen nu op een aantal plaatsen 
in Nederland, zoals Nijmegen, 
Utrecht, Delft, Zoetermeer, Dor-
drecht en… Brandevoort. Op de 
website data.smartemission.nl kan 
iedereen realtime volgen hoe het 
op dit moment met de luchtkwali-
teit in Brandevoort gesteld is. 

Kortom, er wordt op allerlei gebie-
den hard gewerkt om er weer iets 
moois van te maken dit jaar! Oh 
ja, vergeet in april niet uw kas-
sabonnetjes te sparen voor de 
Moederdagactie. Daarmee zijn 
aantrekkelijke cadeaubonnen te 
winnen die in ons winkelcentrum 
besteed kunnen worden! n

tekst: de redactie

foto: Rianne van Lierop
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Nieuws van wijkhuis

‘t BrandPunt

Een goed begin
De vroege eerste uurtjes van het 
nieuwe jaar werden al feestelijk 
ingeluid bij wijkhuis ’t BrandPunt 
tijdens een groots Oud & Nieuw 
feest, maar op zondag 7 januari 
werd nogmaals het glas geheven 
tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar 
ook deze keer weer de Brande-
voorter van het jaar bekend werd 
gemaakt. De eer ging deze keer 
terecht naar Lara Tamarinof, al 
jaren de stuwende kracht achter de 
verduurzaming van Brandevoort. 
Daarnaast werd vriendengroep CW 
de Goudblinkers verkozen tot groe-
pering van het jaar 2017. 

Ook dit jaar stond januari voor de 
tweede keer in het teken van de 
grote wijkquiz Witte Wel Witte Nie, 
waar weer een groot deel van de 
wijkbewoners aan heeft deelgeno-
men. De quiz zelf werd succesvol 
afgesloten in de vorm van een 
groot feest in Sporthal de Veste, 
met dank aan de gemeente Hel-
mond en Partyservice Wil Rooijak-
kers. Uiteraard stonden de deuren 
van het wijkhuis tijdens de gezellige 
carnavalsperiode ook wagenwijd 
open voor verschillende evenemen-
ten, zoals het Kindercarnaval en ter 
afsluiting het haring happen. 
 
Komende activiteiten
Voor een gezellig samenzijn met 
familie, vrienden, buren en collega’s 
nodigen wij u graag uit om een keer 
aan te sluiten bij de FAFF (Friday 
Afternoon with Family & Friends). 
De eerste drie maanden van het 
jaar hebben wij veel mensen mo-
gen verwelkomen om gezellig een 
drankje te doen en een hapje te 
eten in verschillende  

thema’s, zoals Frans en Surinaams 
De volgende bijeenkomst zal in mei 
georganiseerd worden en daarbij 
bent u natuurlijk van harte welkom. 
Of bent u wellicht meer in voor 
een goede dosis komedie? Dan is 
Comedy Club Brandevoort op 14 
april misschien iets voor u. Wilt u 
een keertje aansluiten bij één van 
deze evenementen? Aarzel niet om 
aan de bar te vragen of u al kaar-
ten kunt kopen; u bent van harte 
welkom!

Koningsdag
Uiteraard zal ook dit jaar ’t Brand-
Punt een bijdrage leveren aan de 
feestelijke activiteiten op 27 april, 
Koningsdag, in Brandevoort. Tra-
ditioneel zal ’s ochtends worden 
gestart met de opening op het plein 
voor OBS Brandevoort, gevolgd 
door de start van de versierde 
fietsenoptocht. Vanaf 11:00 uur is 
iedereen van harte welkom op de 
kindervrijmarkt op het schoolplein 
en een aansluitend drankje in 
het wijkhuis, waar zoals vorig jaar 
weer een open podium zal zijn in 
de grote zaal voor het verborgen 
talent in onze wijk. Het programma 
is rond 14:00 uur afgelopen, zodat 
wie wil nog de stad in kan om de 
feestelijkheden voort te zetten. 
Op Eerste en Tweede Paas- en 
Pinksterdag zal ’t BrandPunt geslo-
ten zijn.

Verduurzaming
Er zijn inmiddels concrete afspra-
ken gemaakt met de gemeente 
Helmond voor de verduurzaming 
van het wijkhuis. Naar verwachting 
zal tijdens de zomervakantie de 
verlichting worden vervangen door  

LED, met (waar mogelijk) bewe-
gingsmelders. Daarnaast zijn de 
gemeente en de aannemer druk 
op zoek geweest naar de oorzaak 
van een lekkage in het gebouw, 
welke heeft geleid tot schade aan 
een gedeelte van de plafonds. Het 
is inmiddels duidelijk dat de ge-
meente de gevolgen van de lekkage 
gaat herstellen en naar verwachting 
zal dit tegelijk gebeuren met het 
vervangen van de verlichting in de 
zomervakantie. 

Het bestuur van ’t BrandPunt heeft 
ook ander positief nieuws om met 
de wijk te delen: na een periode 
van enkele maanden waarbij twee 
aspirant bestuursleden hebben 
bekeken of ze het bestuurswerk 
leuk en uitdagend vonden, zijn 
Nigar Pekbey (secretaris) en Jody 
Hoekstra (PR-functionaris) per 7 
maart 2018 tot het bestuur van het 
wijkhuis toegetreden. Het bestuur is 
nu weer vier personen sterk en met 
deze uitbreiding gaan we op volle 
kracht vooruit om samen te werken 
aan een goede toekomst voor het 
wijkhuis.

In wijkhuis ’t BrandPunt kan enorm 
veel. We willen graag het bruisende 
hart van de wijk zijn en blijven voor 
iedereen, jong & oud. 
Wil jij een activiteit organiseren of 
heb je leuke ideeën, meld je dan bij 
onze beheerder Jan Damen, via 
beheerder@brandpunt.info. Houd 
alle activiteiten van wijkhuis 
‘t BrandPunt bij op onze website 
www.brandpunt.info of via Face-
book. n 

tekst: Jody Hoekstra

De eerste drie maanden van 2018 zitten er inmiddels alweer op en voor wijkhuis ’t BrandPunt 
heeft deze periode al enkele mooie hoogtepunten opgeleverd. Het jaar werd feestelijk gestart 

met de traditionele nieuwjaarsreceptie, begin februari werd voor de tweede keer het succesvolle 
feest voor de Wijkquiz Witte Wel, Witte Nie georganiseerd, gevolgd door een drukke en 

gezellige carnavalsperiode. Ook de komende maanden zal het niet stil blijven in het wijkhuis 
met diverse leuke activiteiten in de planning.
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Exotisch huisdier
wordt permanent inwoner van Naturalis

Eens in de zoveel tijd moet ik er-
aan geloven, de garage opruimen. 
Zeker nadat enige tijd geleden de 
muizen het caviavoer hadden ge-
vonden. Nu wist ik ook waarom 
de muizenvallen met kaas, 
pindakaas en zelfs met worst 
niet werkten. Ze hadden een 
overvloed aan granen te 
eten. Maar goed, alles opge-
ruimd en daarmee waren ook 
de muizen verdwenen. 

Enkele maanden verstreken. 
Het werd weer tijd voor een 
garage inspectie. Kijkend achter 
de koelkast zag ik een plankje lig-
gen. Het was een mooi beschilderd 
plankje van onze dochter. Vreemde 
opbergplek. Wat nog vreemder was, 
was het spinnetje dat er op zat. 
Een kleine, zwarte spin met een 
oranje-bronzig motief op zijn of 
haar rug. De spin bleef rustig op 
het plankje zitten. Nu ben ik ab-
soluut geen fan van spinnen en ik 
wilde er eigenlijk snel vanaf, maar 
de kleurencombinatie én het motief 
vond ik bijzonder genoeg om snel 
de telefoon te halen voor een 
foto. Dus toch maar even wachten 
met het naar buiten verplaatsen. 
Vervolgens ontwaakte de spin uit 
de (winter)slaap, want daarna werd 
het spinnetje wat onrustig. Mooi op 
tijd een foto gemaakt!

Na wat googlen en rondvragen bij 
dierenparken werd in eerste in-
stantie gedacht aan een Europese 
zwarte weduwe. De zwarte weduwe 
heeft scherpe gifklauwen omdat hij 
kevers als prooi heeft en dus door 
een dik pantser heen moet.

Valse weduwe?
Uiteindelijk zijn we in contact ge-
komen met Naturalis, het museum 
over planten/dieren. Bij het zien 
van de foto’s dachten zij aan de 
Steatoda Grossa, die in het Neder-
lands ‘valse weduwe’ heet of ‘grote 
Steatoda’. De driehoekige vlekjes 
op de rug van het achterlijf komen 
overeen met die van een valse we-
duwe, maar die horen wit te zijn 

en niet zoals ik had aangeven, 
oranje/brons. 

Valse weduwe betekent niet dat hij 
vals of gemeen is, maar vals bete-
kent “lijkt er op maar is het niet”. 
De soort is tegenwoordig algemeen 
bekend in ons land, vroeger was 
het een zeldzaamheid. Deze soort 
is minder gevaarlijk dan de zwarte 
weduwe of Europese weduwe. De 
valse weduwe komt namelijk niet 
door je huid heen. Geen angst dus.

Een spin opsturen
Naturalis ontving graag nieuwe 
foto’s waarop ze de spin beter kon-
den zien. We kregen al snel de vol-
gende reactie: “Het is geen zwarte 
weduwe. Het is de valse weduwe 
Steatoda Grossa, of de Steatoda 
Triangulosa (zonder Nederlandse 
naam, want het is geen Neder-
landse soort). Dat maakt mij als 
natuuronderzoeker wel nieuwsgie-
rig, wetenschappelijk nieuwsgierig.” 

Naturalis vroeg mij of ik de spin 
wilde opsturen. Natuurlijk, ik had 
hem al in een jampotje gedaan. 
Doosje er omheen en met de post 
verstuurd. Twee dagen later kregen 
we bericht van Naturalis. “Het is 
een vrouwtje van Steatoda Triangu-
losa, de Huissteatoda. In Nederland 

al wel tweemaal eerder gevonden, 
maar dit is beslist een leuke vondst. 
Het exemplaar gaat in de collectie 

van Naturalis, waarbij de vind-
plaats wordt genoteerd.”

Heel blij
De Steatoda Triangulosa is 
een soort uit het geslacht 
Steatoda, wat een van de 
geslachten is uit de omvang-
rijke familie van de Kogelspin-

nen (Theridiidae). De soort is 
algemeen in Centraal en Zuid-

Europa en wordt waarschijnlijk af 
en toe hier aangevoerd. Ze komen 

dan met transporten per auto mee 
of een ander vervoermiddel, dat is 
nooit meer te achterhalen. “Omdat 
zoiets vaker gebeurt, kan de soort 
ook al wel in ons land zijn inge-
burgerd, maar er zijn niet zo veel 
mensen die goed op spinnen letten 
en een afwijkend type opmerken, 
en dan ook nog de moeite nemen 
om het bij Naturalis te melden”, 
aldus Naturalis. “Het opvallende 
is dat soorten uit de familie Ko-
gelspinnen relatief vaak worden 
ingevoerd, waarschijnlijk omdat die 
soorten veel in huizen, schuren en 
loodsen voorkomen en dus ge-
makkelijk in een zending of bagage 
terechtkomen.”

Afgelopen zomervakantie hebben 
we gekampeerd in Toscane. We 
hadden twee kleine schorpioenen 
in onze tent. Een geïmporteerde 
spin is dus zeker niet ondenkbaar. 
Naturalis was in ieder geval heel blij 
met de spin. Ik denk dat wij bin-
nenkort maar eens op bezoek gaan 
bij ‘onze ‘Steatoda Triangulosa’. 

Dus ruim jij de garage of je huis op 
en kom je een spin of ander dier 
tegen? Bekijk deze eens goed. Wel-
licht is het een bijzonder exemplaar. 
Zo ja, stuur dan ook even een 
berichtje naar de redactie van de 
Brandevoorter Courant! n

tekst: Marc Dekkers
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Persoonlijke groei uitgangspunt 
Budovereniging De Hechte Band

Budovereniging De Hechte Band is actief in Mierlo, Brandevoort en Nuenen en verzorgt lessen 
en wedstrijden in judo, ju jitsu, karate jitsu, aikido, bkick, kickmix, kickboxen, ZIJ-beweegt, fitness, 
zumba, dancemix en bootcamp-lessen aan ruim 640 leden, waarvan ruim de helft uit onze wijk 
komt. Er zijn al lessen voor kinderen vanaf 2,5 jaar en lessen voor mensen met een beperking. 
Het oudste lid tikt bijna de 70 jaar aan. Budo is een verzamelnaam voor verschillende Japanse 
vechtsporten, maar de vereniging is steeds meer een omni-vereniging geworden, want er wordt 

bijvoorbeeld ook gedanst en er is ruimte om te fitnessen. Lianne Sanders - van Stiphout neemt ons 
mee in haar levensverhaal en dat van haar man Peter Sanders.

Waarom levensverhaal?
De oplettende lezer zal nu wellicht 
denken, levensverhaal? Inmiddels 
kunnen we dat echter wel zo stel-
len. De vereniging wordt door het 
echtpaar geleid als een bedrijf en 
dat is in dit geval zeer zeker een 
compliment. Op 1 april 1992 werd 
de vereniging doorgezet vanuit een 
minder professionele context en 
telde toen slechts 90 leden. Sinds 
december 2013 zit de vereniging in 

het centrum van Mierlo naast de 
Hema en heeft het ruim 500m2 
tot haar beschikking. Een pand dat 
meer dan 15 jaar leeg heeft gestaan! 
Lianne vertelt dat zij en haar man 
Peter min of meer leven in het 
pand: “We zijn er vaak van 8.00 uur 
tot en met middernacht. We zijn 
er eigenlijk altijd. Daarom hebben 
we ook zo’n enorm goede band op 
kunnen bouwen met alle leden. Ook 
3 van onze 5 kinderen werken mee 

als judo-trainer en 1 dochter woont 
hier zelfs op loopafstand vandaan. 
Handig met de kinderopvang”. Zelf 
kwam Lianne ook uit een gezin 
van 8 kinderen en heeft ze ook al 
13 kleinkinderen, de jongste is 3 de 
oudste 18 jaar oud. Ze is dus wel 
gewend om te zorgen voor veel 
mensen: “We hechten heel veel 
waarde aan deze persoonlijke bena-
dering en sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid. Iedereen wordt door 
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tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops

ons gezien, gehoord en gewaar-
deerd. We hebben dan ook tussen 
de 50 en 80 vrijwilligers die in meer 
of mindere mate meehelpen om de 
vereniging levend te laten zijn en 
nog steeds te laten groeien”. Het is 
duidelijk waarom de vereniging De 
Hechte Band heet.

Persoonlijke groei
Het uitgangspunt van De Hechte 
Band is persoonlijke groei. Niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal, 
zoals zelfvertrouwen opbouwen, 
meer interactie met andere men-
sen en zelfbeheersing. “Er zijn best 
wel wat mensen en kinderen die 
in eerste instantie min of meer ge-
stuurd worden”, gaat Lianne verder. 
“Ze zijn soms gefrustreerd, boos of 
verdrietig en willen hun ei kwijt. We 
gaan dan zorgvuldig kijken welke 
sport geschikt zou kunnen zijn, 
welke trainer erbij past en wat de 
hulpvraag is. We willen de leden 
graag ook iets laten doen wat ze 
uiteindelijk zelf willen en daardoor 
ook leuk gaan vinden. Dan houden 
ze het ook veel langer vol. Sociale 
veiligheid en nazorg zijn daarbij 
dan ook belangrijke begrippen! We 

hebben bijvoorbeeld 3 specifieke 
groepen met een zorgvraag. Sport 
werkt dan heel therapeutisch”. 
 
Veel activiteiten 
De binding met de vereniging wordt 
verder versterkt door de vele activi-
teiten die plaatsvinden: “We probe-
ren iedere keer weer wat nieuws te 
verzinnen, maar wat er onder meer 
wordt georganiseerd zijn kinder-
feestjes, proeflessen, clinics, carna-
valsactiviteiten, maatschappelijke 
acties, zoals Jantje Beton, Oran-
jefonds en we stellen maatschap-
pelijke stages ter beschikking, want 
we zijn ook een Erkend Leerbedrijf”. 
Het wordt steeds duidelijker dat we 
met zeer ondernemende, actieve 
en enthousiaste mensen te maken 
hebben. “Door deze diversiteit aan 
activiteiten binden wij vaak ook 
hele gezinnen aan ons en zien we 
verschillende generaties voorbijko-
men”, gaat Lianne verder. 

Succes
Naast de persoonlijke en maat-
schappelijke betrokkenheid is een 
deel van het succes verder te 
danken aan het feit dat er aan de 

ene kant heel veel goed geregeld 
is, zoals de planning en organisatie 
en er is bijvoorbeeld een gedragsre-
glement. Aan de andere kant is het 
echtpaar wars van vergaderen om 
het vergaderen en ontstaan een 
hele hoop initiatieven organisch en 
in samenspraak met de leden. Er 
is veel ruimte voor eigen inbreng: 
“We hebben alles op papier staan, 
omdat Peter en ik ons goed realise-
ren dat ook wij een keer uit kunnen 
vallen, maar we willen vooral ruimte 
creëren en houden voor spontani-
teit en inspraak. We zijn er voor de 
leden en niet andersom”. 

Sinds jaar en dag heeft budover-
eniging De Hechte Band ook een 
dependance in Brandevoort in 
Sporthal de Veste op de Biezen-
laan. De passie en de betrokken-
heid van Lianne en Peter nodigen 
zeker uit een keer een kijkje te gaan 
nemen!

www.dehechteband.nl n
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Kies voor een kwalitatieve behandeling die past bij u voor een lang resultaat.

PRAKTIJK VOOR MONDHYGIËNE LILIAN SCHOUTEN
Praktijk Helmond, Bentbeemden 3, 5706 NB Helmond    |    Praktijk Deurne, Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne

Algemeen telefoonnummer: 0493 - 32 15 44    |    E-mail: lilians@xs4all.nl    |    www.lilian-schouten.nl

Wij hebben ook behandelervaring met patiënten met orthodontische apparatuur, 

kinderen van alle leeftijden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

U kunt zonder doorverwijzing een afspraak maken.

Ons team van hbo-opgeleide mondhygiënistes zijn gespecialiseerd in 

en het behandelen van:

• Gevoelige tanden

• Terugtrekkend tandvlees

• Parodontitis: kaakbotontsteking (veroorzaker van losstaande 

   tanden en kiezen)

• Sealen (kinderen)

• Bloedend tandvlees

• Halitose (slechte adem)

• Fluoride behandeling

• Preventieve mondzorg

• Screening

• Voorlichting geven
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★

★9,05

Vindt u de administratie
ook zo’n opgaVe?

Geef het uit handen*, 
dan kunt u Gewoon doen 
waar u Goed in bent!

* Administratieve dienstverlening
* Belastingaangiften
* Accountancy
* Fiscaliteit
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Passie voor kruiden
Natuurlijke huidverzorging

Wist je dat je huid je grootste 
orgaan is? En dat stoffen via de 
huid worden geabsorbeerd en via 
de bloedbaan door de rest van het 
lichaam worden verspreid? Het 
is dus heel belangrijk wat je op je 
huid smeert. 

Schadelijk voor de 
gezondheid
Er is de laatste tijd regelmatig ophef 
over het gebruik van allerlei chemi-
sche stoffen in huidverzorgingspro-
ducten, zoals synthetische kleur- en 
geurstoffen, conserveermiddelen 
(zoals parabenen), schuimmiddelen 
zoals SLS en aardolie-ingrediënten 
zoals paraffine, vaseline en minerale 
olie. Deze stoffen kunnen belastend 
zijn voor het lichaam en zijn moge-
lijk schadelijk voor de gezondheid. 
Zo kunnen ze onder meer allergi-
sche reacties veroorzaken of zelfs 
de hormoonhuishouding verstoren.
Kijk maar eens naar de ingewikkelde 
benamingen uit de vaak enorm lan-
ge ingrediëntenlijst van de meeste 
huidverzorgingsproducten. Dan zie 
je waaraan je je huid dagelijks bloot-
stelt. En dan te bedenken dat we 
al deze gekunstelde ingrediënten he-
lemaal niet nodig hebben. Want de 
natuur biedt ons alle ingrediënten 
voor een optimale huidverzorging.

Puur natuur
Een kleine greep uit wat de natuur 
ons te bieden heeft op het gebied 
van huidverzorging.

Vette plantoliën
Vruchten (ook noten) en zaden 
bevatten vette plantolie. Deze olie 
wordt door middel van koude 
persing uit de betreffende planten-
delen gewonnen. Voorbeelden 
van vette plantoliën zijn olijfolie, 
kokosolie, abrikozenpitolie en zoete 
amandelolie. Deze plantaardige 
oliën kunnen we gebruiken als 
een natuurlijke vervanger van het 
sebum (talg) dat je lichaam zelf 
produceert en waarvan de pro-
ductie met het stijgen van de jaren 
afneemt. 
Vette plantoliën hebben hydrate-
rende eigenschappen. Ze geven 

een glad gevoel op de huid en 
hebben ook therapeutische waarde 
bij huidproblemen, zoals een rode 
en gevoelige huid. Ze vormen de 
basis van veel natuurlijke huidver-
zorgingsproducten.

Kruidenoliemaceraat
Je kunt de werking van vette plan-
toliën versterken door ze te gebrui-
ken als basis voor een kruidenolie-
maceraat. Een kruidenoliemaceraat 
is een olie die wordt verkregen door 
een kruid in een vette plantolie 
(meestal olijfolie of zonnebloem-
olie) te trekken. Een bekend en 
veel gebruikt kruidenoliemaceraat 
is goudsbloemolie (calendula-olie). 
Deze olie heeft een verzachtende, 
jeukstillende en helende werking bij 
huidproblemen. Het wordt gebruikt 
voor wondheling, bij de behande-
ling van verbrande huid, eczeem en 
andere huidklachten.

Essentiële (etherische) oliën
Ook kun je de werking van onder 
meer vette plantoliën versterken 
door aan de olie essentiële (etheri-
sche) olie toe te voegen. Essentiële 
oliën zijn geur- en smaakstoffen 
van de plant die door stoomdestil-
latie uit de plant worden gewon-
nen. Ze bestaan uit vetoplosbare 
en vluchtige moleculen en worden 
snel door de huid opgenomen. Ze 
beïnvloeden het fysieke lichaam, de 
geest en emoties. Kies in huidver-
zorgingsproducten voor essentiële 
oliën die goed passen bij je huid-
type en eventuele huidproblemen 
en waarvan je de geur aangenaam 
vindt. Een zeer huidvriendelijke 
essentiële olie die geschikt is voor 
ieder huidtype is lavendel.

Hydrolaten
Als bijproduct van het stoomdestil-
latieproces van de productie van 
essentiële oliën ontstaan hydro-
laten, ook wel bloemen- of krui-
denwaters genoemd. Hydrolaten 
zijn anders van samenstelling dan 
essentiële oliën: rijker aan water-
oplosbare bestanddelen en bijna 
vrij van vetoplosbare substanties. 
Ze hebben een zachte werking en 

zijn daarom geschikt voor kinde-
ren, zwangeren en ouderen. Je 
kunt hydrolaten onverdund op de 
huid aanbrengen, bijvoorbeeld als 
tonic voor het gezicht, maar ook 
gebruiken in bad, op een kompres 
of als watercomponent in een 
crème. Hydrolaten zijn verkoelend, 
ontstekingsremmend en genezend. 
Ook bij de keuze van een hydrolaat 
geldt: kies wat past bij je huidtype 
en eventuele huidproblemen en 
wat je lekker vindt ruiken. Roos 
hydrolaat is geschikt voor elk huid-
type en bijzonder geschikt voor de 
verzorging van het gezicht. 
Door essentiële oliën toe te voegen 
aan vette plantoliën of hydrolaten 
kun je eenvoudig je eigen parfum, 
bad-, massage- of verzorgende 
huidolie, lotion, crème of balsem 
maken. Ik wens je veel succes bij 
het experimenteren hiermee! 

Recept
Om je op weg te helpen hierbij een 
recept voor een huidverzorgende 
badolie:
- Meng 10 ml vette plantolie met 5  
 druppels geranium essentiële  
 olie en 5 druppels lavendel es- 
 sentiële olie.
- Wanneer je deze olie in bad wilt  
 gebruiken, moet je de olie men- 
 gen met een scheutje volle melk.  
 De melk fungeert als emulgator  
 en zorgt ervoor dat de badolie  
 mooi door het water verdeeld  
 wordt in plaats van dat de olie  
 boven op het badwater blijft  
 drijven. Of gebruik in plaats van  
 een vette plantolie een neutrale,  
 hydrofiele badolie. Dit is een  
 basisolie met 10% emulgator.

Wil je graag overgaan op het 
gebruik van natuurlijke huidverzor-
gingsproducten, maar vind je het 
zelf maken hiervan een stap te ver? 
Er zijn gelukkig steeds meer 100% 
natuurlijke huidverzorgingspro-
ducten te koop. Kijk maar eens op 
internet of breng een bezoek aan 
een reformwinkel en laat je goed 
informeren. n

tekst: Wendie Linders
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Blindensoos Helmond 
Ontmoetingsplaats voor mensen met een visuele beperking

In januari 1992, 26 jaar geleden, las Ricky Wilbers- van der Linden in de krant dat de LEV groep Hel-
mond in samenwerking met het Rode Kruis èn met ondersteuning van Koninklijke Visio 

Eindhoven een soos ging opstarten voor blinden en slechtzienden. Visio is bij velen bekend 
als Blixembosch Eindhoven.  Deze instantie heeft alle expertise op het gebied van visueel 

gehandicapten. Ricky besloot toen, samen met nog 7 andere vrijwilligers, zich hiervoor te gaan 
inzetten. Vandaag vertelt ze hierover wat meer zodat blinden en slechtzienden weten waar zij 

eventueel ook terecht kunnen.

Van Rummikub tot wandelen
In de blindensoos komen iedere 
maandagmiddag 17 gasten (van 
blind tot heel slechtziend) en 7 vrij-
willigers bij elkaar in Verenigings-
gebouw De Schabbert in Helmond. 
Een doorsnee ‘soos middag’ 
begint met een kopje koffie en 
wat lekkers (wekelijkse bijdrage € 
0,50 p.p.). Dan wordt de krant van 
de dag voorgelezen door een van 
de vrijwilligers en worden door 
de deelnemers allerlei zaken uit 
hun dagelijks leven uitgewisseld. 
Daarna vormen zich wat groep-
jes, al naar gelang de individuele 
interesse. 

Een groepje gaat bijvoorbeeld rik-
ken met aangepaste grote kaarten, 
waarbij een blinde deelnemer ook 
meedoet met behulp van debrail-
leerde kaarten. Als het nodig is, 
komt er een vrijwilliger (op dit 
moment alleen dames) bijzitten. 
Een ander deel van de gasten gaat 
Rummikuppen. Om dit te kunnen 
spelen, is hiervoor door hobby-
werkplaats Baken een groot spel 
gemaakt. Een ander clubje gaat 
‘Mens erger je niet’ spelen met be-
hulp van mega grote pionnen. Met 
de 5 of 6 overgebleven gasten die 
blind zijn, worden vraagspellen ge-
speeld met assistentie van de vrij-
willigers. Vragen op allerlei gebied 
komen voorbij om de deelnemers 
te prikkelen om over allerlei zaken 
en gebeurtenissen van gedachten 
te wisselen. En als het lekker weer 
is, gaan enige vrijwilligers met een 
groepje deelnemers in rolstoelen 
(er zijn er 6 in de soos aanwezig) 
naar winkelcentrum de Bus of 
wordt een wandeling gemaakt in 
natuurgebied De Bundertjes.
Ook kunnen de gasten met een 

vrijwilliger een individueel gesprek 
voeren of kunnen ze bijvoorbeeld 
worden geholpen met het invullen 
van formulieren. Verder worden 
er door het jaar heen bij bepaalde 
feesten speciale dingen georgani-
seerd zoals rond Sinterklaas een 
surprisemiddag, een kerstlunch, 
paasbrunch en worden er met 
Nieuwjaar oliebollen gebakken. Er 
worden wandelingen georganiseerd 
en ook wordt er door een natuur-
gids van het IVN gezamenlijk een 
natuurtocht gemaakt. Zodra het 
project met de duofietsen start, 
zullen deze ook zeker ingezet wor-
den bij tochtjes door de omgeving. 

Vrijwilligers
Al deze activiteiten kunnen alleen 
plaatsvinden door de inzet van vrij-
willigers. Al sinds de start van de 
blindensoos zijn, naast Ricky, ook 
Door van Zelst-Broens, Riet Boon-
stra-Spierings en Toos Hollestelle-
van Lierop wekelijks aanwezig om 

te helpen bij deze activiteiten.
Ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de blindensoos 
kregen deze 4 vrijwilligers van het 
eerste uur van Wethouder De 
Leeuw van Helmond op 13 maart 
2017 de vrijwilligerspenning van de 
Gemeente Helmond uitgereikt. Dit 
voor hun onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele jaren. Alle 
vrijwilligers hebben op dit gebied 
een aantal cursussen gevolgd bij 
Visio. Ook mensen met een visu-
ele beperking kunnen hier terecht 
voor workshops en hulpmiddelen. 
Om iedere soosdeelnemer de 
nodige aandacht te kunnen geven, 
is op dit moment het maximum 
aantal deelnemers van 17 bereikt. 
Door een gebrek aan meer vrijwil-
ligers moeten nieuwkomers op dit 
moment helaas op een wachtlijst 
geplaatst worden. n

tekst: Marga Dobma

foto: Ricky Wilbers - van der Linden
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Verslag van en over 
een ervaringsdeskundige

Het zal je maar gebeuren. Een herseninfarct en als je dan wakker wordt, zie je nagenoeg niets meer. 
Daar heb je niet voor gestudeerd, maar nu dient zich de noodzaak aan om je helemaal anders te 

gaan oriënteren en om je weg te vinden in je eigen omgeving en daarbuiten. 
Als ik dan met Henk van Oorschot praat, die dit is overkomen, vallen mij een paar dingen op. 

Het is van belang dat in zijn omgeving de dingen zoveel mogelijk op dezelfde plaats blijven staan, 
anders raakt hij echt de weg kwijt. En alhoewel hij gehoorapparaten heeft, is zijn gehoor goed. 

Het wordt ook voortdurend getraind.

Share Care
Henk krijgt hulp via het Share Care 
programma. Het Share Care pro-
gramma wordt door de Gemeente 
Helmond ondersteund en gesub-
sidieerd. Met behulp van dit mooie 
digitale instrument zijn ze erin 
geslaagd meer lijn te brengen in de 
mantelzorg rondom Henk heen en 
dat werkt heel goed. Regelmatig zijn 
er afspraken om samen met hem 
te gaan wandelen en ergens lekker 
een kopje koffie te drinken. Ook 
wordt Henk begeleid tijdens even-
tuele uitjes. Binnenkort gaat hij een 
week op vakantie in de Rode Kruis 
Bungalow in Someren en een van 
de vrijwilligers van de Blindensoos 
die hem heel goed kent, begeleidt 
hem hierbij. 

Blindensociëteit
De maandagmiddag is voor Henk 
heel belangrijk, want dan gaat 
hij met een chauffeur - ook weer 
een vrijwilliger - naar de blinden-
sociëteit. Daar komt hij in zijn 
vertrouwde kring van lotgenoten, 
waarmee intussen een goede band 
is opgebouwd. Met mensen van 
de leiding heeft Henk ook een heel 
fijn contact en je kunt merken dat 
een bezoek aan deze club hem 
heel veel goed doet. Hij geniet van 
de manier waarop men daar met 
blinden en slechtzienden omgaat. 
Men heeft daar veel ervaring mee 
opgedaan. 

In aanvulling op al dit moois is 
een nieuw plan ontstaan. Door het 
verlies van zijn gezichtsvermogen 
is Henk ook praktisch al zijn oude 
contacten kwijtgeraakt. Er wordt nu 
een programma opgestart om dit 
waar mogelijk te herstellen. Er wor-
den mensen gezocht die Henk wil- 

len helpen om met behulp van zijn 
tablet weer aandacht te besteden 
aan de mensen waar Henk graag 
regelmatig contact mee wil hebben. 
Het is best leuk als deze mensen 
een felicitatie voor een verjaardag 
of een leuk berichtje van hem ont-
vangen. Bovendien is het belangrijk 
voor het trainen van zijn geheugen. 
En ook om het bewijs te leveren 
dat, al kun je dan nauwelijks meer 
iets zien, je aandacht voor de ander 
niet is verslapt, integendeel. 

Fijn bijpraten
Tot slot nog enkele ervaringen van 
Henk in de wijk Brandevoort. Het 
is maar wat fijn dat hij in de buurt 
een lekker kopje koffie kan drinken 
en gezellig even kan praten in het 
BrandPunt of bij Villa Vesper. Ook 
is het werkelijk fantastisch dat er 
zoveel mensen bereid zijn een deel 
van hun tijd aan Henk te beste-
den en samen gaan wandelen en 
ondertussen fijn bijpraten. Wel 
moeten we oppassen voor obsta-
kels in de wijk zoals losliggende 
en omhoogstekende stoeptegels, 
die een blinde gemakkelijk doen 
struikelen. Gelukkig woont zijn 
dochter op korte afstand van de 
zorgwoning waar Henk verblijft en 
zo is regelmatig bezoek over en 
weer mogelijk.

Verder kijken we met grote belang-
stelling uit naar de realisatie van 
Blok 25 waarin 4 groepswoningen 
voor kleinschalig wonen met zorg 
gerealiseerd worden. Het huidige 
verblijf van Henk tussen demen-
terende ouderen mag je gerust 
problematisch noemen. Helaas zijn 
de voorzieningen voor blinden en 
slechtzienden in onze directe  

omgeving niet aanwezig. We hopen 
dat met de komst van deze nieuwe 
verblijfsmogelijkheden de kwaliteit 
van leven van somatische patiën-
ten in onze wijk verbetert. 

Margreet de Leeuw-Jongejans n

tekst: Holke Flapper

Slotwoordje van Margreet 
de Leeuw-Jongejans

Beste vrijwilligers,

Als wethouder ben ik iedere keer 
weer verrast door de energie die 
vrijwilligers geven aan de acti-
viteiten. De soos is een warme 
huiskamer; iedereen kent ieder-
een bij naam en er is oprecht 
aandacht en betrokkenheid bij 
elkaar! Uiteindelijk is, denk ik, 
tijd en aandacht voor elkaar het 
meest kostbare in deze wereld. 
Mooi om te zien dat mensen 
hierdoor opbloeien. 
Heel erg bedankt voor al jullie 
inzet!

Hartelijke groet,
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

 FASHION, FRIENDS, BEAUTY & CHOCOLA

STYLETREND CASUAL

VRIENDINNENWEEKEND 
VRIJ 20, ZA 21 & KOOPZONDAG 22 APRIL

 STOERE, STIJLVOLLE, CASUAL MANNENMODE

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 
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Repair Café
Weggooien behoort tot het verleden

In de consumptiemaatschappij waarin we nu leven, komt gelukkig steeds meer het besef om onze 
spullen een tweede leveren te geven. Als we iets niet meer gebruiken, dan bieden we het aan op 
Facebook, via Weggeefhoek Brandevoort of we verkopen het op Te koop/gevraagd Brandevoort. 

Maar als het kapot is, dan gooien we het weg….of toch niet?

Weggooien? Mooi niet!
Speciaal voor Brandevoort en om-
liggende wijken is het Repair Café 
KBO – St. Lucia opgericht. Het initi-
atief biedt de mogelijkheid defecte 
spulletjes te laten repareren. Alle 
gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transport-
middel zijn acceptabel en worden 
in behandeling genomen.

Naar vermogen en kennis worden 
elektrische en elektronische ap-

paraten, speelgoed, gereedschap, 
kleding (reparaties), kinderspeel-
goed, slijpen klein gereedschap en 
scharen/messen, fietsen en ander 
klein materieel gerepareerd.

Repareren
Wil jij iets laten repareren? Breng 
het dan naar het Repair Café in de 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44 in 
Helmond. Het is geopend van april 
tot en met augustus: op zaterdag 7 
april en donderdag 19 april, zater-

dag 5 mei en donderdag 17 mei, 
zaterdag 2 juni en donderdag 21 
juni, zaterdag 7 juli en zaterdag 25 
augustus.
De openingstijden zijn op donder-
dagen van 13:00 tot 16:00 uur en 
op zaterdagen van 11:00 tot 15:00 
uur. Heeft u vragen, dan kunt con-
tact opnemen met 
repaircafe@kbo-st.lucia.nl. n

foto: Rianne van Lierop
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Brandevoortse Hoeve
Vertier en lekker eten

De Brandevoortse Hoeve is dé plek in Helmond voor de lekkerste eigen geteelde asperges, aardbei-
en, diverse andere groenten & fruit en streekproducten. Deze zijn allemaal te verkrijgen in de boerde-
rijwinkel. Daarnaast kun je ook genieten van een drankje en een klein hapje op het zonnige terras 
en bij slecht weer binnen in de Hoeve zelf. Hier kun je binnen lekker zitten en kunnen boven verga-
deringen en bijeenkomsten gehouden worden. Voor de kinderen is er een speelweide met diverse 

speeltoestellen, traptractors en een spannend maïsdoolhof.

De Brandevoortse Hoeve kent haar 
geschiedenis op de Diepenbroek, 
op een paar honderd meter afstand 
van waar ze nu gevestigd zijn. 
Hier stond sinds 1881 de boerderij 
van de familie Habraken. Op deze 
locatie is Hein Habraken destijds 

een gemengd bedrijf begonnen met 
enkele dieren en groenten. Daarna 
heeft de oudste zoon, Hans Habra-
ken het overgenomen, die verder 
is gegaan met alleen groenten en 
fruit. Ik spreek met één van de hui-
dige eigenaren; kleinzoon Maikel. 

De boer en de ouwehoer
Maikel begint te vertellen hoe bij 
hem de voorliefde ontstond voor 
zijn huidige activiteiten: “Uiter-
aard werkten wij als zonen mee in 
het bedrijf, maar waar mijn broer 
Stefan het vooral leuk vond om 
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mijn vader mee te helpen op het 
land, stond ik het liefste bij mijn 
moeder in de boerderijwinkel. Mijn 
broer is de boer en ik de ouwe-
hoer”. Michael gaat lachend verder: 
“Daarnaast heb ik wat last van 
hooikoorts en dan kun je ook beter 

binnen dan buiten werken. We zijn 
langzaam steeds meer activiteiten 
gaan organiseren naar de winkel 
en ik heb in mijn jeugd ook al in 
de horeca gewerkt, waardoor in de 
latere plannen ook al snel ideeën 
waren voor een uitbreiding met het 

restaurant en café-gedeelte. Ik ben 
graag onder de mensen, ben trots 
op onze eerlijke eigen producten en 
vind het heel fi jn om rechtstreekse 
feedback te krijgen op onze kweek. 
We telen onze aardbeien bijvoor-
beeld op stellingen buiten en we 
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Actief in
Mierlo
Brandevoort
Brouwhuis
Mierlo-Hout
Stiphout

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

in foodbar THE BACKYARD, 
voor een hapje en een 
drankje of in restaurant 
NASTRIUM voor een 
uitgebreidere culinaire 
ervaring! 
Vanaf donderdag 15 maart is 
foodbarTHE BACKYARD
vanaf 12.00 uur geopend en
serveren we ook lunches 
in restaurant NASTRIUM.

Mierloseweg 130
5707 AR Helmond
T 0492 541 818
E info@nastrium.nl
www.nastrium.nl

JE BENT
VAN HARTE
WELKOM

THE BACKYARD

GEOPEND
VAN

12-22 UUR

foodbar THE BACKYARD
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Vanuit Friesland overgewaaid naar 
Brabant: Fierljeppen. Met een 
stokje over de sloot en zorgen 
dat je droog blijft, voor de 11e keer 
alweer in Brandevoort! Het gaat er 
dit jaar om zo veilig mogelijk aan 
de overkant te komen. En dat doen 
we weer met een kussen van 5.5 x 
5.5 meter in het water. We denken 
namelijk dat iedereen die springt 
de overkant wil halen, want zo wil 
iedereen wel landen na een mooie 
sprong. Het springen begint om 

13:00 uur en duurt tot ongeveer 
17:30 uur. De locatie is de ecozone 
ter hoogte van het bruggetje bij de 
Stepekolk-Oost en de noodlocatie 
van de school. 

Wat is er nog meer te doen?
Uiteraard het fierljepkampioen-
schap, een buikschuifbaan, een 
springkussen, een natje en een 
droogje met een gezellige, muzikale 
omlijsting.

Hoe doe je mee?
Vorm een fierljepteam met vier per-
sonen en verzin een leuke team-
naam. Mail deze naar: 
fierljeppen@brandevoort.org. 
Schrijf je op tijd in, want vol is vol. 
Er kunnen maar 15 teams mee-
doen….
Dus zet 9 september alvast in je 
agenda en dan zien we jullie op 
deze geweldige dag! n

11e Brandevoorter
Fierljepkampioenschappen

tekst: Henny Martens

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops

staan bekend om onze uitstekende 
asperges. We maken van de gebro-
ken asperges en gekneusde aard-
beien bijvoorbeeld ook altijd andere 
producten, zoals aspergesoep of 
aardbeienjam. Er gaat eigenlijk nooit 
zomaar iets verloren”. Bij de start 
van de bouw van Brandevoort werd 
al snel duidelijk dat de boerderij een 
keer weg zou moeten en in 2008 
werd dan ook begonnen met de 
bouw van de Brandevoortse Hoeve.

Een heel bedrijf
Inmiddels is het boerenbedrijf 
verplaatst naar de andere kant van 
de snelweg, richting Stiphout. Broer 
Stefan runt dit gedeelte. Maikel 
heeft van de Brandevoortse Hoeve 
een bloeiende organisatie gemaakt 
met naast de boerderijwinkel een 
bloeiend horecabedrijf, waarnaar 
niet alleen particulieren, maar ook 
zakelijk Helmond zijn weg heeft 
gevonden: “Ik heb 5 jaar het zakelijk 
netwerk BNI over de vloer gehad en 
was zelf ook lid daarvan. Sinds een 
klein jaar is 0492-Netwerk wekelijks 
te gast. Vanwege de prima verga-
derfaciliteit ontvangen we sowieso 
steeds meer bedrijven en zou ik nog 
wel wat meer zakelijke activiteiten 
willen toevoegen. We zijn bijvoor-
beeld een keer vanuit hier naar de 
Automotive Campus geweest en ik 
heb een rondleiding verzorgd naar 
het boerenbedrijf. Zo zouden we 
samen met de gemeente Helmond 
en het bedrijfsleven nog wat meer 
activiteiten kunnen ontwikkelen”.

De Speelschuur
Ook de Speelschuur werd een 

kleine 5 jaar geleden toegevoegd. 
Maikel was op zoek naar een alter-
natief voor het buitenterras: “We 
kregen bij goed weer voldoende 
mensen over de vloer en dan wis-
ten mensen ons wel te vinden. Bij 
slechter weer hadden we eigenlijk 
geen alternatief. De schuur werd 
meer gebruikt als loods en er 
stond meer rommel dan dat het 
iets opleverde. Ik ben op verschil-
lende horecaplaatsen geweest en 
toen ontstond het idee voor de 
Speelschuur. We steken bewust 
in op kinderen tot maximaal 8 
jaar oud. De ruimte is uitstekend 
geschikt voor deze doelgroep en 
de ouders hebben overzicht over 
de hele ruimte. We organiseren 
bijvoorbeeld de meeste kinder-
feestjes voor kinderen die hun 5e 
verjaardag vieren”. 

Maïsdoolhof
“Het maïsdoolhof was een idee 
van familie uit Nieuw-Zeeland, die 
een maand in Nederland waren”, 
begint de 40-jarige ondernemer te 
vertellen over dit initiatief, “ik ken-
de dit niet en heb hen gevraagd 
mee te denken en te helpen. Het 
eerste doolhof was dan ook vol-
ledig van hun hand. Ik heb het de 
laatste jaren wat meer uitgebreid 
met een puzzel-speurtocht om 
nog wat extra’s toe te voegen aan 
het doolhof. Je bent ongeveer 
een uur bezig om de puzzels op 
te lossen en het doolhof weer te 
verlaten”. 

Ondernemerschap
“Vanaf mijn 17e zit ik in het bedrijf, 

maar mijn ondernemerschap is 
eigenlijk pas vanaf mijn 25e tot 
bloei gekomen. Stefan en ik kre-
gen steeds meer ruimte van onze 
ouders en we konden ook meer 
ons eigen ding gaan doen. Hij blijft 
de boer en ik run de winkel en de 
horeca”, Maikel heeft het zichtbaar 
naar zijn zin in zijn huidige rol. “Er 
zijn ook nog plannen genoeg. Zoals 
gezegd met de zakelijke markt, 
maar ook voor particulieren heb 
ik nog ideeën genoeg. Daarnaast 
staat de kelder nog grotendeels 
leeg en ik heb altijd het voornemen 
gehad om alle ruimtes optimaal te 
gebruiken. Daar komt nog een keer 
iets, wat weet ik nog niet precies.”
We laten ons verrassen. Één ding is 
zeker, vervelen zal Maikel zich niet, 
want er is altijd wat te doen in de 
Brandevoortse Hoeve.

Zo’n 30 jaar geleden is de vrouw 
van Hans, de moeder van de 
huidige eigenaars, gestart met een 
winkeltje aan huis, om daar de pro-
ducten direct aan de klant te ver-
kopen. Sinds 2000 hebben Stefan 
en Maikel Habraken de leiding over 
het bedrijf. In 2002 werd bekend 
dat de boerderij weg zou moeten, in 
verband met de bouw van Brande-
voort. En in 2008 werd begonnen 
met de bouw van de nieuwe boer-
derij aan de Medevoort. Inmiddels 
is die voltooid en kunt u ouderwets 
genieten van de lekkerste asperges 
en aardbeien. n
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Vertraagde bouw
Het blok is 8 jaar later nog steeds 
niet af. Jannick: “En ook het blok 
naast ons staat er nog niet. Eerst 
werd de bouw vertraagd vanwege 
alle commotie rondom de hoog-
spanningskabels. Nu wil de aan-
nemer afwijken van het originele 
bouwplan. Hij wil niet meer zo hoog 
bouwen, zoals aan de rand van 
de Veste gebruikelijk is, omdat er 
volgens hem meer vraag is naar 
lagere woningen.” Dat past echter 
niet bij het bestemmingsplan. De 
verkaveling wordt dan heel anders 
en er zullen dan geen appartemen-
ten komen. De VVE heeft nu een 
bezwaar ingediend bij de gemeente. 
Madelon vult aan: “Soms waait het 
hier heel hard door het open veld 
en is er veel slijk dus we vinden het 
niet erg als er eindelijk gebouwd 
gaat worden.”

Ingeloot, maar dan?
Jannick en Madelon kochten het 
huis net voor de crisis. Toen ze met 
het vliegtuig op de terugweg van 
hun vakantie op Nederlandse bo-
dem landden, kregen ze bericht dat 
ze ingeloot waren. Madelon: “We 
mochten blij zijn dat we ingeloot 
waren! Terwijl we uiteindelijk een 
jaar moesten wachten voordat alles 
verkocht was en er gebouwd kon 
worden.” In eerste instantie had-
den Jannick en Madelon een huis 
op de Herenlaan op het oog. In het 
jaar dat volgde, een jaar van wach-
ten, wachten, wachten tot de bouw 
kon beginnen, veranderde echter 
hun mening. Madelon: “In dat jaar 
was er veel gebeurd. Als jonge star-
ters waren we in inkomen gegroeid, 
waardoor we interesse hadden ge-
kregen in een groter huis. We keken 
naar een huis aan de Neerwal, ook 
in dit blok, maar al snel kwamen we 
erachter dat dat te hoog gegrepen 
was. En toen viel ons oog op deze 
poortwoning.”

 
Het huis heeft 4 grote slaapkamers 
en een ruime zolder, doordat een 
deel van de zolder zich boven de 
poort bevindt. Madelon: “We von-
den dit huis zo interessant omdat 
het breder is dan het huis aan de 
Herenlaan en ook al een aanbouw 
had. Het stuk boven de poort delen 
we met de buurvrouw.” 

Extra groot speelterrein
Nadat ze de poortwoning kregen, 
werd er al vrij snel met de bouw 
van het blok begonnen. En omdat 
ze samen gebouwd hebben, ken-
nen ze nu iedereen. Doordat het 
blok nog niet helemaal af is, profi-
teren de kinderen nog steeds van 
een extra groot speelterrein met 
een grasveld en een speeltuin. De 
VVE en de aannemer spraken met 
elkaar af dat als de VVE het gras bij 
zou houden de aannemer degelijke 
hekken aan de buitenkant van het 
veld zou zetten. Zo geschiedde. De 
kinderen kunnen er veilig spelen en 
hebben alle ruimte om rond te ren-
nen. Madelon: “Daar hebben we nu 
al 8 jaar plezier van!”

Al 18 jaar in Brandevoort
Jannick en Madelon leerden elkaar 
13 jaar geleden kennen tijdens het 
uitgaan in Helmond, in de Plaza. 
Madelon woonde destijds nog bij 
haar ouders in Aarle-Rixtel, ze was 
immers pas 16 jaar oud, en Jannick 
woonde bij zijn ouders in Brande-
voort. De moeder van Jannick heeft 
bloemboetiek Nicole in Mierlo-
Hout maar zo’n 18 jaar geleden 
besloten ze van Mierlo-Hout naar 
Brandevoort te verhuizen. Naar het 
Spoormakerserf, in een huis uit de 
1e fase. 

Als manager van de MediaMarkt 
in Eindhoven neemt Jannick voor 
zijn werk iedere dag de trein naar 
Eindhoven. Madelon is vanuit  

Brandevoort zo op de snelweg naar 
haar werk als verpleegkundige op 
de verloskamers van het Maxima 
Medisch Centrum in Veldhoven. 
Madelon: “We hadden door onze 
BBL-opleiding al vroeg een inko-
men dus vroeg de kans om een 
huis te kopen. Ik was 20 jaar toen 
ik dit huis kocht.” Jannick vult aan: 
“Er waren een aantal nieuwbouw-
plannen hier in de omgeving maar 
ik vond Brandevoort zo fijn wonen 
en Madelon had ondertussen niet 
meer zo veel met Aarle-Rixtel. 
We zijn nog steeds blij met onze 
keuze.”

Zoete inval
Zo’n 2 jaar geleden bouwden ze 
een vliering op zolder, omdat het 
gezin inmiddels uitgebreid was van 
2 naar 4 personen. Over de vraag 
of het straks niet wennen zal zijn, 
overburen, en of ze dan misschien 
willen verhuizen, hoeven ze niet 
lang na te denken. Jannick: “We 
wonen hier zo fijn. Ik kom zelf uit 
een groot huis maar de leukste her-
inneringen heb ik toch aan wat we 
gedaan hebben. Niet aan de stenen 
van het huis. We hoeven geen gro-
ter huis om het leuk te hebben. We 
leven graag goed, gaan graag op 
vakantie. Als ik meer zou verdie-
nen, zou ik liever een keer extra op 
vakantie gaan dan een groter huis 
kopen. Zeg nooit nooit maar onze 
eerste behoefte is niet om groter te 
gaan wonen.” 

Madelon vult aan: “We wonen hier 
zo praktisch. De basisschool naast 
de deur, het treinstation om de 
hoek, veel mensen om ons heen. 
Die zoete inval, dat knusse en de 
sociale controle vinden we juist 
fijn.” n

Jannick en Madelon Prinsen (31 en 29 jaar oud) wonen sinds 2010 in een ruime poortwoning in 
het Stijlstraatje. En al 8 jaar genieten ze van een vrij en wijds uitzicht voor hun huis. Want als je 

niet zou weten dat ze midden in de Veste wonen, zou je denken dat je aan de rand van een 
dorp was. Jannick: “Dat is fijn want je kijkt super ver weg, maar we wisten toen we dit kochten 

dat we op termijn naar de overbuurman zouden kunnen kijken.”

tekst: Marieke Donkers

foto: Vincent Knoops

“Het is hier een zoete inval!”
Binnenkijken bij Jannick en Madelon
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Senioren Brandevoort

De eerste bijeenkomst van Seni-
oren Brandevoort heeft in januari 
plaatsgevonden en we mochten 
enkele nieuwe leden verwelkomen. 
Het zou fijn zijn als er nog meer 
senioren uit Brandevoort zich aan 
zouden sluiten. Zonder exclusiviteit 
te claimen, is het toch van belang 
dat de interesses en belangen van 
senioren in Brandevoort wat beter 
voor het voetlicht komen.
We zullen dit jaar aandacht beste-
den aan een aantal zaken, waaron-
der ontspanning en Informatie, se-
niorenhuisvesting en zorg, mobiliteit 
en veiligheid. Voor zover gewenst 
zal hierover met de Wijkraad wor-
den overlegd. In het verleden heeft 
Senioren Brandevoort een bijdrage 
geleverd aan het Wijkontwikkelings-
plan dat nog steeds van kracht is.

De thema’s
Bij ontspanning kan worden ge-
dacht aan lezingen en presentaties 
over muziek, kunst, bijzondere 
reisverslagen en andere thema’s 
die senioren interesseren. Wat be-
treft ‘informatie’ wordt gedacht aan 
zaken vanuit de gemeente bestemd 
voor senioren, interessante gebeur-
tenissen en evenementen in de 
stad en de regio. Op het gebied van 
seniorenhuisvesting is veel te doen. 
Hierbij is het van belang voldoende 
betaalbare woningen in de buurt 

van de voorzieningen te realise-
ren. Met name speelt ook hier de 
kwaliteit van de geleverde zorg een 
grote rol. De ontwikkeling van Blok 
25, met daarin een aantal voorzie-
ningen voor zorg, wordt dan ook 
met grote belangstelling gevolgd. 
Door het vervallen van de geregelde 
busverbinding is gebruikmaken van 
de Flexbus een goede optie, even-
als het initiatief van KBO-Brabant 
met het project Automaatje, dat 
contactmogelijkheden voor oude-
ren kan verbeteren. Mobiliteit is 
van groot belang om vereenzaming 
te voorkomen. Op het gebied van 
veiligheid is er regelmatig contact 
met de What’sApp groep.

Gemeenteraadsverkiezingen
In het licht van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen is het van 
groot belang dat ouderen actief 
meedoen aan de stemming en 
zich duidelijk uitspreken over de 
gemeentelijke politiek. We kunnen 
een duidelijk signaal afgeven door 
ons stemgedrag. Beter zou het 
zijn om actief mee te doen aan de 
politieke besluitvorming door deel 
te nemen aan vergaderingen en 
informatiebijeenkomsten. En nóg 
beter is het om lid te worden van 
een politieke partij of groepering in 
Helmond.
Zoals bekend mag worden veron-

dersteld zijn de ouderenverenigin-
gen ook actief op het terrein van 
belangenbehartiging. Het is van 
groot belang dat jongere senioren 
zich hierbij aansluiten en waar 
mogelijk een bijdrage leveren. In 
Helmond betreft het dan de KBO-
Brabant, de PCOB en de PVGE 
(Philips gepensioneerden) Deze 
werken samen onder de noemer 
VBOH (Verenigde Bonden Overleg 
Helmond). Deze organisatie onder-
houdt ook goede contacten met 
de recent opgerichte Adviesraad 
Sociaal Domein, die het College 
van B&W gevraagd en ongevraagd 
van advies dient.

Oproep
Tot slot nog een oproep. Bij de 
Blindensociëteit zou men graag wat 
meer vrijwilligers hebben. Wie hier-
voor belangstelling heeft, kan zich 
melden bij de coördinator van de 
vrijwilligers: mevrouw Ricky Wilbers, 
via het e-mailadres: 06willy@gmail.
com Omgaan met blinden vereist 
een speciale aanpak maar iedereen 
kan het leren. In deze Brandevoor-
ter Courant leest u meer over de 
Blindensociëteit. n

tekst: Holke Flapper

KONINGSDAG 2018
op De Plaetse en het schoolplein van OBS Brandevoort 

vrijdag 27 april
om 10.00 uur opening door de wijkwethouder 

We zingen samen het Wilhelmus en toasten met oranjebitter op de gezondheid van Zijne Majesteit 

10.15 uur start ‘versierde fietsen’ optocht 
Kom met de mooiste, versierde fiets en doe gratis mee! 1e prijs: een pannenkoekenparty voor 6 personen! 

11.00 uur kindervrijmarkt op het schoolplein 
Voor alle basisschoolkinderen gratis deelname 

......en de hele dag volop vertier in en rond wijkhuis ‘t BrandPunt! Het programma duurt tot ca 14.00 uur, zodat je daarna 
nog gezellig naar de Slingermarkt in de stad kunt.
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Meer dan een sportpark!

Voor iedereen die regelmatig in de kantine komt, is William Kuijpers een bekend gezicht. 
Hij is als beheerder het dagelijkse gezicht en mede-oprichter van s.v. Brandevoort. 

Richard Waldt is bestuurslid en verkiest meestal de luwte boven de publiciteit, maar hij vindt 
dat het tijd is om iets te vertellen over Stichting Sportpark Brandevoort.

Allereerst gaan we in op het inmid-
dels 10-jarige bestaan van de 
stichting. Richard daarover: 
“Ruim 10 jaar geleden bleek 
dat het voor alle partijen 
goed was om het beheer 
van het sportpark en de 
horeca los te koppelen 
van alle gebruikers. We 
pachten de faciliteiten en 
de grond van de gemeen-
te en kunnen daardoor 
zorgdragen voor een 
professionele en structu-
rele organisatie rondom de 
clubs. De clubbestuurders en 
de leden kunnen zich daardoor 
volledig focussen op hun vereni-
ging. In de lente en de zomer zijn 
er soms wekelijks meer dan 2.000 
bezoekers aan het park en we bie-
den naast s.v. Brandevoort bijvoor-
beeld ook plaats aan de leerlingen 
van het Carolus Borromeus Col-
lege, Beachvolleybal, Lopersgroep 
Brandevoort, Pilates, de Jeu de 
Boulesvereniging en er is ook een 
fitnessbaan. Dan is het fijn dat een 
onafhankelijke en ondernemende 
stichting een deel uit handen 
neemt. De clubs betalen ons dan 
weer om dit te kunnen doen.”

Uit de luwte!
Waarom Richard er nu voor kiest 
een keer uit de luwte te komen, 
licht hij zelf toe: “Wij zijn enorm 
in beweging. Vorig jaar hebben we 
bijvoorbeeld flink wat fietsenrekken 
bijgeplaatst, een fitnessbaan, extra 
baanverlichting geplaats en de 
verlichting bij de entree aangepakt. 
Voor 2018 staan de uitbreiding met 
een tweede kunstgrasveld op de 
rol en is er de wens, eigenlijk de 
noodzaak, om nog meer kleedruim-
ten en bergingsruimten te creëren. 
Het Sportpark is erg belangrijk voor 
de sociale binding in de wijk en 
daarom willen we ook graag andere 

groeperingen of evenementen aan 
ons binden, niet alleen sport. Ook 
daarvoor zijn er allerlei ideeën. 
Verder is de Brandevoorter Courant 
een uitstekend medium om onze 
vrijwilligers een keer in het zon-
netje te zetten. We hebben maar 
twee betaalde krachten en een 
25-tal vrijwilligers draagt bij aan 
de organisatie rondom het park. 
Die zijn erg belangrijk voor ons en 
we zijn enorm dankbaar voor hun 
bijdrage!” 
Er zijn overigens altijd vacatures 
voor enthousiaste vrijwilligers en 
ook is er plaats voor verschillende 
maatschappelijke stages: “We zijn 
een Erkend Leerbedrijf, dus we 
hebben regelmatig leerlingen die 
een zogenaamde Beroeps- Begelei-
dende Leerweg (BBL) volgen”, valt 
William hem bij.
Ook hebben we een (betaalde) 
vacature voor een kartrekker van de 
horeca. Dit gezien de verdere groei 
van het sportpark. 

Visie en drijfveren
Op de vraag wat de visie is van de 

Stichting antwoordt Richard: “We 
willen kwaliteit behouden, gaan 
voor uitbreiding en we willen wat 
meer andere activiteiten naar ons 
toetrekken op de doordeweekse 
dagen, met name overdag na-
tuurlijk. Daarnaast zijn we erg 
met duurzaamheid bezig, zoals 
met de aanleg van ledverlich-
ting en mogelijk zonnepanelen. 
We zijn dan ook meer dan een 
sportpark. We zijn een park voor 

evenementen, een centraal punt 
waar mensen uit de wijk bij elkaar 

komen”. 
William is al 10 jaar verbonden aan 
het Sportpark en altijd al verant-
woordelijk voor de accommodatie: 
“Ik vind het geweldig om aan iets te 
bouwen en zorg graag voor sociale 
samenhang en verbinding. We zijn 
nog steeds aan het bouwen en 
het wordt ieder jaar weer drukker.” 
Richard heeft vergelijkbare drijfve-
ren: “Als we allemaal een steentje 
bijdragen hebben we een geweldige 
wijk om in te wonen en te leven, 
zeker voor onze kinderen”. Boven-
dien leer ik er veel van en ik leer 
ook steeds meer mensen kennen. 
We zijn echt trots op wat we hier 
hebben neergezet!”

Als mede-wijkbewoners kunnen wij 
alleen maar toejuichen dat er ook 
vanuit de politiek steeds meer aan-
dacht is voor Stichting Sportpark 
Brandevoort, want ons Sportpark 
verdient dat! Wees welkom alle-
maal, want de koffie staat iedere 
dag klaar!

www.sportparkbrandevoort.nl n

tekst: Peter Nouwen

foto: Vincent Knoops
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Airport service

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

www.taxicentralebrandevoort.nl

78.11.22

o.a. Eindhoven Airport (EIN)
Airport Weeze (NRN)

Düsseldorf Airport (DUS)
Schiphol Airport (AMS)
Brussels Airport (BRU)

neem contact op voor onze
scherpe tarieven

TAXI

TRIA Fietsen Brandevoort
Herselsestraat 23 
5708 XK Brandevoort
Tel.: 0492-79 24 56

Openingstijden: 
Ma. t/m vrij. 14.00 - 19.00 uur
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.TRIAfi etsen.nl

• reparatie en verkoop fi etsen, 
 accessoires en meer
• alle soorten fi etsen, alle merken
• eerlijke prijzen, snelle service

2e paasdag LIESHOUT GEOPEND
Papenhoef 21 van 11.00 - 17.00 uur
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TRIA Fietsen
staat in voor hoogwaardige service en kwaliteit 

voor een eerlijke prijs!

Op een unieke plek in Brandevoort heeft TRIA fietsen 1 maart jl. haar vestiging geopend. 
Tegenover het station en naast de ingang van de parkeergarage bij de Jumbo heeft Brandevoort 

er een nieuwe winkel bij, waar heel fietsend Brandevoort profijt van zal hebben.

Eigenaar Koen Schrama is een jon-
ge ondernemer in hart en nieren. De 
passie voor fietsen en vooral voor 
het sleutelen aan fietsen begon al 
op jonge leeftijd. Met 15 jaar was hij 
naast zijn studie al parttime werk-
zaam in een fietsenwinkel: “Ik hoef 
er niets voor te hebben hoor, als ik 
maar wat mag leren,” vertelde Koen 
over zijn eerste baantje. Het werken 
in verschillende fietsenwinkels heeft 
hij jaren met veel plezier gedaan. Na 
zijn studie Bouwkunde opende hij 
op 25e jarige leeftijd TRIA Fietsen in 
Lieshout. Dit terwijl hij in de avon-
duren ook al een groothandel was 
begonnen in fietsonderdelen. 

Herselsestraat 23
In Brandevoort een nieuwe vestiging 
openen en juist op deze plek is een 
bewuste keus, zo vertelt Koen. Diver-
se wandelingen door het winkelge-
bied in de Veste, wat uurtjes fietsen 
en een gedegen marktonderzoek 
hebben geleid tot de keuze voor 
deze locatie, dicht bij het station en 
met voldoende parkeergelegenheid. 

TRIA Fietsen in Brandevoort is in 
eerste instantie vooral een repara-
tieshop voor alle soorten fietsen. 
Daarnaast beschikt de winkel over 
een compleet assortiment fietson-
derdelen en accessoires. Ieder type 
fiets kan worden gerepareerd, of 
het nu een kinderfiets, stadsfiets, 
een elektrische fiets, een sportieve 
mountainbike of racefiets is.

De beste monteur van Ne-
derland
Koen vertelt dat hij altijd staat voor 
een goede kwaliteit en een hoge 
service en dat geldt niet alleen voor 
hemzelf maar die hoge eisen stelt 
hij ook aan zijn personeel. Samen 
met Maarten Bekkers zal hij de 
TRIA vestiging in Brandevoort gaan 
bemannen. Een bewuste keuze, 
want Maarten is afgelopen jaar als 
4e geëindigd bij een wedstrijd voor 
de beste monteur van Europa en 
later van Nederland. We streven 
ernaar binnen 24 uur de fiets gere-
pareerd te hebben voor een eerlijke 
prijs, geen verrassingen achteraf 

maar wel kwaliteit en een tevreden 
klant. Koen praat vol lof over Maar-
ten; “Echt een harde werker met 
verstand van zijn vak en altijd met 
een klantgerichte houding.”

TRIA Fietsen Lieshout
Koen laat vol trots de winkel in 
Lieshout zien. Ze beschikken over 
een breed assortiment fietsen 
in alle types en met de bekende 
merken als Gazelle, Giant, Orbea 
en Loekie. Buiten de ‘gewone’ fiets 
wordt een groot deel van de winkel 
in beslag genomen door e-bikes 
en is er een speciaal gedeelte voor 
sport, MTB en race. Er is een ruime 
keuze met veel voorraad, de winkel 
in Lieshout is op 15 minuten rijden 
van Brandevoort. 
TRIA Fietsen Brandevoort is elke 
werkdag geopend van 14:00 uur tot 
19:00 uur en op zaterdag van 10:00 
uur tot 16:00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.triafietsen.nl n

tekst: Stefan Verhallen

foto: Vincent Knoops

Links Koen en rechts Maarten



Fietsbeurs
 S c h o o l p l e i n

O B S  B r a n d e v o o r t

Z a t e r d a g  7  a p r i l  2 0 1 8

Verkoop van 2de hands �etsen, �etsstoeltjes, steppen, 
skeelers & rolschaatsen. 

Inname:  van 11.00 tot 12.00 uur
Verkoop: van 13.00 tot 15.00 uur
Afhalen:  van 16.00 tot 16.30 uur

Meer informatie: www.�etsbeurs.brandevoort.org 



2929

Fietsbeurs
 S c h o o l p l e i n

O B S  B r a n d e v o o r t

Z a t e r d a g  7  a p r i l  2 0 1 8

Verkoop van 2de hands �etsen, �etsstoeltjes, steppen, 
skeelers & rolschaatsen. 

Inname:  van 11.00 tot 12.00 uur
Verkoop: van 13.00 tot 15.00 uur
Afhalen:  van 16.00 tot 16.30 uur

Meer informatie: www.�etsbeurs.brandevoort.org 

Jermain de Rozario uit Brandevoort 
is geboren in 1984 en opgegroeid in 
Helmond. Zijn vader is kunstenaar 
en zijn moeder is fantastisch in de 
keuken. Na een stormachtige jeugd 
en verschillende baantjes, waaron-
der vuilnisman en postsorteerder, 
komt Jermain bij Restaurant de 
Warande (Helmond) in de bedie-
ning terecht. Aan het roer staat 
op dat moment René van Thiel. 
Jermain leert van alles, denk aan 
de broodnodige discipline, die hij 
vooral aan René te danken heeft. 
Van Thiel was namelijk altijd streng 
maar rechtvaardig. Jermain komt 
hier veel in aanraking met de men-
sen die in de keuken werken en zou 
zelf ook graag in de keuken werken. 
Zijn chef vindt op dat moment dat 
hij daar nog niet past.

Omdat hij in de keuken verder wil, 
gaat hij werken in de keuken van 
restaurant ’t Parlement. Hij vindt 
hier zijn draai en leert veel. Na 
enige jaren maakt hij een overstap 
naar de keuken van restaurant De 
Raymaert (inmiddels veranderd 
in Nastrium). Na een jaar keert hij 

terug naar ’t Parlement en ontwik-
kelt zich tot sous-chef. 

Doorbraak
Dan komt zijn werkelijke doorbraak. 
Hij wordt door Soenil Bahadoer, 
eigenaar van (inmiddels) sterren-
restaurant De Lindehof in Nuenen, 
benaderd om als chef de partie te 
komen werken. Dit is werken op 
niveau. Leerzaam maar heftig, zeker 
als hij hoort dat zijn partner zwan-
ger is. In dit vak is het normaal om 
veel uren te maken. Omdat hij meer 
tijd wil hebben voor zijn vriendin en 
inmiddels geboren zoontje Quincy, 
besluit hij te stoppen bij De Linde-
hof. Hij krijgt het aanbod chef-kok 
te worden bij zijn oude werkplek
’t Parlement en grijpt deze kans 
met beide handen aan. Daar komt 
hij tot de conclusie dat hij op het 
vakgebied van chef-kok nog niet 
alles in huis heeft en hij gaat terug 
naar restaurant De Lindehof. Als 
hij hier weer aan de slag is, volgt al 
snel een tweede Michelinster.

Door een gelukkige samenloop van 
omstandigheden krijgt Jermain de 

mogelijkheid om zijn oude werkplek 
restaurant ’t Parlement over te ne-
men. Hoewel hij nog jong is, besluit 
hij te luisteren naar zijn intuïtie die 
hem infl uistert: ”Dit moet je doen”. 
Nadat zijn ondernemersplan is 
goedgekeurd, neemt hij op 6 april 
2016 het restaurant over en gaat 
verder onder de naam Restaurant 
De Rozario.

Prestigieuze prijzen
Jermains slogan is: Koken met het 
hoofd en met het hart. Grenzen 
overschrijden en spelen met gevoel 
en smaak met eigen signatuur en 
visie. Zijn creativiteit en vakman-
schap zijn inmiddels al beloond 
met drie prestigieuze, landelijke 
prijzen op kookgebied:
• 2014 Variatiechef van het jaar
• Beste nieuwkomer van 2017
• JRE Jeunes restaurateurs chef 
  van het jaar 2018

Wij zullen in de toekomst zeker nog 
veel van hem horen… en proeven! n

tekst: Marga Dobma

foto: Rianne van Lierop

Jermain de Rozario 
wint prestigieuze prijs
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Woonplezier
begint bij Broeckx makelaars

Verk
och

t

Neerwal 4

5708 ZA Helmond

vraagprijs € 318.000 k.k.

Verk
och

t

Laan door de Veste 9

5708 ZZ Helmond

vraagprijs € 299.000 k.k.

Verk
och

t

Turfhoeve 8

5708 VC Helmond

vraagprijs € 449.000 k.k.

Verk
och

t

de Plaetse 172

5708 ZJ Helmond

vraagprijs € 289.000 k.k.

Verk
och

t

de Plaetse 192

5708 ZJ Helmond

vraagprijs € 299.000 k.k.

Verk
och

t

de Plaetse 186

5708 ZJ Helmond

vraagprijs € 300.000 k.k.

De woningmarkt in Brandevoort draait op volle toeren. 

Wij hebben momenteel meer kopers dan er woningen zijn. Hierdoor verkopen wij zelfs woningen die bij 
collega-makelaars in de verkoop staan (aankoopbegeleiding).

Denk aan bijvoorbeeld woningen aan de Stepekolk-Oost, Schutsboom etc....

Onze vele contacten met kopers en verkopers zorgen ervoor dat wij goed op de hoogte zijn van de 
woonwensen en eisen waardoor we sneller kunnen schakelen. 

Overweegt u een verkoop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we kunnen kijken of we niet al 
iemand in ons bestand hebben voor uw woning.

Uw wijkspecialist:


Ruud Hesen

06 533 01 994

www.woonplezier.nl

Tel.: 0492 549 055

Vind ons ook op:ruud@woonplezier.nl
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De studie geneeskunde is met zes 
jaar de langst durende opleiding 
van Nederland. In de zogenaamde 
3-jarige bacheloropleiding staat de 
basistheorie centraal, waarna een 
3-jarige masteropleiding volgt. Deze 
gaat in op de toepassing van de 
kennis in de praktijk en er is meer 
contact met patiënten. Aan het 
einde van de masteropleiding loop 
je “coschappen”. Deze bestaan uit 
praktijkstages in ziekenhuizen en 
huisartsenpraktijken. Het laatste 
coschap kun je zelf kiezen in een 
vakgebied naar wens. Na het afron-
den van de masteropleiding ben 
je basisarts. Daarna kun je je gaan 
specialiseren. Drs. Merlijn Schoots, 
geboren in Tiel in 1982, en drs. 
Debbie Camron, geboren in Tilburg 
in 1979, gingen beiden naar de 
Universiteit Maastricht om genees-
kunde te studeren. In 2017 startten 
zij een duopraktijk in Brandevoort.

Van Maastricht via Tilburg en 
Breda naar Brandevoort
Merlijn en Debbie ontmoeten 
elkaar in 2000 tijdens hun studie 
in Maastricht en krijgen een relatie. 
Beiden ronden in 2006 hun mas-
teropleiding af. Ze gaan werken 
in Breda en Tilburg als basisarts. 
Merlijn onder andere als assistent 

interne geneeskunde in het zieken-
huis in Breda en Debbie als arts op 
de afdeling spoedeisende hulp in 
twee Tilburgse ziekenhuizen.
In 2008 starten ze alle twee de spe-
cialisatie tot huisarts en verhuizen 
van Breda naar Eindhoven waar ze 
bij diverse huisartsen stagelopen. In 
2014 en 2016 worden hun dochters 
geboren. Merlijn rondt de huisart-
senopleiding af in 2010 en Debbie 
volgt een jaar later in 2011. Beiden 
vallen vanaf die tijd hier en daar 
in als huisarts, waaronder ook bij 
Gezondheidscentrum Brandevoort. 
Beiden gaan hier eerst aan de slag 
onder de vleugels van huisartsen 
Smeulders en Keuning.
Brandevoort groeit waardoor ook de 
maatschap kan groeien en ruimte 
voorziet voor een derde huisart-
senpraktijk. Aangezien Merlijn en 
Debbie zich al lang geleden samen 
hebben voorgenomen een huis-
artsenpraktijk te starten, is dit een 
uitgelezen kans hun droom werke-
lijkheid te laten worden. Zeker ook 
omdat ze de hier werkende collegae 
al vijf jaar lang goed hebben leren 
kennen. 

Betrokken
In september 2017 starten zij 
samen een duopraktijk binnen de 

maatschap, in het verbouwde deel 
van het Palladium. Ze hebben ieder 
een spreekkamer en een bewust 
kleine (en daardoor knusse) wacht-
kamer. De praktijk is met ongeveer 
1850 patiënten nu nog klein, maar 
dat zal groeien omdat ze in de 
toekomst nog meer zullen gaan 
samenwerken. Op dit moment is 
een van beiden altijd aanwezig en 
op sommige dagen zijn ze er alle-
bei. Dankzij de vele praktijkervaring 
kunnen ze heel veel zelf en hebben 
ze beiden ook hun eigen bijzon-
dere belangstelling. Voor Merlijn is 
dat interne geneeskunde, ICT op 
medisch gebied en kleine ingrepen. 
Voor Debbie is dat cardiologie, spi-
raaltjes zetten en oogheelkunde. 
De twee ‘nieuwe’ Brandevoortse 
huisartsen vinden betrokkenheid 
met hun patiënten heel belangrijk 
en willen zoveel mogelijk aanwezig 
zijn. Ze hebben het in Brandevoort 
erg naar hun zin. Merlijn zegt hier-
over: “Het is een echte stadswijk 
maar het voelt als een dorp; de 
bewoners zijn betrokken en er is 
een sterke cohesie.” n

tekst: Marga Dobma

Foto: Vincent Knoops

Derde huisartsenpraktijk 
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Slimme wijk
van start in Helmond

In zijn sfeervol ingerichte kamer 
vertelt wethouder Smeulders 
enthousiast over het plan. “1,5 
jaar geleden ben ik samen met 
een stuurgroep begonnen om 
van het idee een plan te maken”, 
vertelt Smeulders, “We waren toen 
met een aantal mensen aan het 
nadenken over een nieuw deel 
van Brandevoort aan de andere 
kant van de spoorlijn. Wat is dan 
eigenlijk het verhaal, het concept? 
Ga je dan doorbouwen net als het 
huidige Brandevoort of is dat juist 
het moment om weer iets nieuws 
te beginnen?”

Experimenteren in 
Brandevoort 2
De gemeente Helmond heeft op 
5 april 2017 meegedaan aan een 
brainstormsessie over de invul-
ling van een slimme wijk. Hieraan 
namen 42 deskundigen uit het 
hele land deel. Tijdens die ses-
sie heeft wethouder Smeulders 
een pitch gehouden waarom de 
Smart City gebouwd moet worden 
in Helmond-Brandevoort. Naast 
de beschikbare ruimte spelen ook 
andere belangrijke aspecten mee 
volgens wethouder Smeulders: 
“Er zijn best veel wijken in Neder-
land waar iets wordt gedaan met 
duurzaamheid, slimme zorg of met 
slimme mobiliteit. Er is echter nog 
geen plek waar je van het begin af 
aan zegt: wij gaan al die facetten 
tegelijkertijd toepassen. Ook is het 
de bedoeling dat er 1500 woningen 
gerealiseerd worden en niet een 
klein aantal van maar 500.” De 
wethouder vertelt verder dat de wijk 
Brandevoort zelf ook erg bijzonder 
is en geschikt vanwege de ligging 
en mogelijkheden. “Brandevoort is 

een van de belangrijkste projecten 
van de gemeente Helmond. Ze zijn 
er ruim 20 jaar geleden mee be-
gonnen. Het was de bedoeling dit 
jaar, 2018, klaar te zijn maar dat is 
nu 2030 geworden. De wijk is een 
enorm succes als het gaat om de 
sociale cohesie en de kwaliteit die 
is neergezet.” 
Om deel 2 van Brandevoort net 
zo succesvol te laten zijn, moe-
ten resultaten op korte termijn 
zichtbaar worden. De wethouder 
stelt voor om in afwijking van het 
voorgestelde ontwikkelingstempo 
al in 2018 enkele experimentele 
woningen te gaan bouwen. Hij zou 
graag woningcorporaties uitdagen 
om de ontwerpen van studenten 
van de TU/e, die dat op uitnodiging 
van de implementatiegroep hebben 
opgesteld, als proefwoningen te 
gaan realiseren. 

De bewoner centraal
In de brainstormfase van het project 
zijn verschillende inspraakavonden 
georganiseerd waarbij belangstellen-
de inwoners van Helmond konden 
meepraten over de plannen. Tijdens 
die bijeenkomsten stond ‘de toe-
komstige bewoner’ centraal. Door-
dat de opkomsten sterk verschillend 
waren, leverden ze veel ideeën op. 
Op de vragen ‘wat gaat er gebeuren 
met al die ideeën en worden die uit-
eindelijk ook uitgevoerd?’, geeft de 
wethouder aan: “Wat denk ik heel 
belangrijk is, is dat we met elkaar 
een soort van ondergrens bewa-
ken en dat gaat van concreet naar 
algemeen”, vertelt Smeulders, “Het 
moet naar ‘dit moet er in ieder geval 
in’, anders kun je niet geloofwaar-
dig zeggen dat het een slimme wijk 
wordt. Maar verder wordt alles in 

het vervolgproces bepaald, waar ook 
de inwoners een zware stem in krij-
gen.” Volgens de wethouder ligt het 
ook aan de fase waarin het project 
zich bevindt. “Als we dan die ge-
sprekken met de inwoners centraal 
gaan stellen, dan moeten we echt 
een projectorganisatie gaan neer-
zetten die het gaat realiseren. Dan 
moeten we naast een stuurgroep of 
stichting een raad van toekomstige 
gebruikers neerzetten die mee gaat 
praten en mee gaat beslissen over 
wat daar gaat gebeuren.” 

Nieuwe stichting
Tot nu toe heeft een stuurgroep 
het concept van de slimme wijk 
aangestuurd. Deze groep bestond 
uit TU Eindhoven, Tilburg Univer-
sity, Provincie Noord-Brabant en 
de gemeente Helmond. Om in de 
toekomst meer subsidies te verkrij-
gen, moet de organisatie van het 
Brainport Smart District Brande-
voort gaan bestaan uit een stich-
ting. Dit heeft de gemeenteraad op 
27 februari 2018 vastgesteld. De 
leden van de stichting bestaan uit 
de stuurgroep partners, Brainport 
Development, gemeente Eindho-
ven en Enexis als private partij. Het 
college heeft aangegeven dat de 
gemeente Helmond de belangrijk-
ste partij is in de stichting. 

Technische ontwikkelingen
Naast het bouwen van de wijk is 
het dus belangrijk gebruik te maken 
van verschillende slimme toepas-
singen, bijvoorbeeld met betrekking 
tot de infrastructuur en het ver-
bouwen van voedsel. Ook hiervoor 
bestaan al plannen. “We gaan dus 
een aantal dingen laten zien aan de 
andere kant van het spoor die ook 

In Helmond is een slimme wijk in wording. Een wijk waar duurzaamheid centraal staat met 
slimme toepassingen rondom wonen, werken en mobiliteit. Er is in de afgelopen maanden veel 

werk verzet door een werkgroep van experts en belangstellende burgers via inspraakbijeenkomsten. 
De implementatiegroep heeft er alles aan gedaan om de hoofdpunten van ‘Brainport Smart District 
Brandevoort’ (de slimme wijk) meer kleur en diepgang te geven. Wethouder Paul Smeulders vertelt 

waarom de wijk zo belangrijk is voor Helmond en waarom het goed past in de wijk Brandevoort.
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geschikt kunnen zijn voor andere 
plekken in Helmond. Te denken 
is aan deelauto’s om daarmee in 
het huidige Brandevoort alvast te 
gaan testen als voorbode op dat 
wat aan de andere kant van het 
spoor moet gaan komen. Dat wil-
len we dit jaar alvast gaan doen”, 
aldus de wethouder. Hij vertelt er 
wel duidelijk bij dat je als inwoner 
niet verplicht bent hiervan gebruik 
te maken als je straks gaat wonen 
in de slimme wijk. Je mag altijd zelf 
bepalen waar je aan meedoet. “We 
willen het gewoon heel aantrekke-
lijk maken voor iemand die zegt; we 
hebben nu twee auto’s, we houden 
er één en die andere kunnen we 
misschien gaan delen. Dat kan ook 
financieel veel gunstiger zijn.” Een 
groep experts is inmiddels met dit 
idee bezig en de wethouder geeft 
aan dat hij hier zo min mogelijk op 
probeert te sturen, zodat de nieuw-
ste ontwikkelingen telkens worden 
meegenomen. “Als ander voorbeeld 
hebben we ook sensoren die in 
de nieuwe wijk komen te hangen. 
Die gaan we ook in het bestaande 
Brandevoort ophangen om te tes-
ten hoe dat nu werkt.”

Huizen zonder gas
Actueel is het aardgasvrij bouwen. 
Over 30 jaar moeten alle woningen 

gasvrij zijn en dit geldt ook voor 
Brandevoort. “Bijvoorbeeld de nieu-
we buurt Hazenwinkel in de wijk 
Brandevoort wordt gebouwd zonder 
gasaansluiting. Als je weet dat je de 
komende 30 jaar alle woningen van 
het gas moet gaan afhalen, dan 
is het een beetje raar om nu nog 
woningen met een gasaansluiting 
te gaan bouwen.”
Lopen wij dan niet te snel achter 
met de rest van de wereld als alle 
plannen nog uitgewerkt en gere-
aliseerd moeten worden? “Kijk, 
uiteindelijk moet je van elkaar leren. 
We willen in Brabantstad juist de 
kennis delen en heel erg open zijn, 
zodat andere mensen het weer over 
kunnen nemen en ons kunnen ver-
beteren. Met name de universitei-
ten zijn hier belangrijk in. Want die 
hebben natuurlijk veel beter zicht 
op de laatste ontwikkelingen dan 
dat wij dat als gemeente Helmond 
hebben.” 

Droom van de wethouder
Wat ziet de wethouder zelf graag 
terug in de nieuwe wijk, te meer 
duurzaamheid voor hem een 
kernpunt van zijn beleid is? “Ik 
moet zeggen, hoe er vanuit het 
bestaande Brandevoort op wordt 
gereageerd is erg leuk om te zien. 
Dat veel mensen enthousiast zijn 

dat het gaat gebeuren.
Brandevoort was van oorsprong 
een agrarisch gebied voordat er 
woningen kwamen. Wat mij heel 
tof lijkt, is dat je het agrarische 
karakter weer terugziet in de plan-
nen. We hebben voorheen boeren 
uitgekocht en af en toe een gebouw 
aangepast. Het lijkt mij heel mooi 
als in Brandevoort 2 een heren-
boerderij of zoiets te vestigen is. 
Misschien heel wild gedacht, maar 
bijvoorbeeld dat als je daar komt 
wonen je een aandeel krijgt in 
de boerderij en je op zaterdag of 
zondag je tuin kan hebben. Dat het 
van de wijk is, maar wel met een 
professionele boer die het als een 
bedrijf runt. Zodat ook kinderen 
weten dat melk van een koe komt 
en de sla uit de grond. Met energie 
gaan we natuurlijk aan de slag, dat 
is geen discussie meer, alle huizen 
moeten energieneutraal zijn. Maar 
ook met voedsel, omdat je merkt 
dat daar steeds meer belangstelling 
voor is. Als het lukt om dat ook in 
de wijk een eigen plek te geven, wat 
eigenlijk helemaal niet standaard is, 
zou dat heel mooi zijn.” n

tekst: Suzanne Pollemans

foto: Vincent Knoops

Op dinsdag 
27 februari 2018 

neemt de raadsvergadering 
van gemeente Helmond met 

unanieme stemmen het raadsvoorstel 
aan voor het uitbouwen van de slimme 

wijk in Brandevoort. Alle politieke partijen 
in de raad zijn vol lof over het raadsvoor-

stel. Burgemeester Blanksma kan hierdoor 
de laatste vergadering van de raad in deze 

samenstelling met een optimistische 
conclusie afsluiten. Helmond krijgt met 

de slimme wijk een unieke kans 
om aan de nieuwe toekomst 

van leven en wonen te 
werken.



34

Eduard van de Loo

Hortsedijk 69
5708 HB Helmond
T +31 (0)6 381 90 270
E info@eduardvandeloo.nl
I www.eduardvandeloo.nl

Uw droomtuin
wordt werkelijkheid

Een mooie tuin
in het voorjaar
begint nu !



35

Golfdag
Brandevoort 

2018

En ook de editie van 2017 was een 
succes met het vernieuwde concept. 
We staan weer aan de vooravond 
van de inschrijvingen voor de Gofdag 
Brandevoort in 2018. De datum die, 
onder voorbehoud op de website 
stond, is niet meer actueel aangezien 
deze niet meer beschikbaar is. Bij het 
ter perse gaan van de Courant is de 
definitieve datum nog niet bekend 

maar hou a.u.b. de website goed in 
de gaten voor het laatste nieuws, de 
definitieve datum en het programma 
zodat u de inschrijving niet mist. 
We gaan dit jaar weer een nieuw 
concept uitrollen aangezien we u de 
kans willen geven om op de mooiste 
banen in de regio te laten spelen 
en daarbij de locale Brandevoortse 
ondernemers in het geheel willen 

betrekken. Te veel willen we nog niet 
verklappen maar hou de website in 
de gaten en nodig vrienden, fami-
lie of relaties uit want de Golfdag 
Brandevoort is niet meer exclusief 
voor Brandevoorters maar iedereen 
is welkom.

tekst: Organisatie Golfdag Brandevoort

foto: Vincent Knoops
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Nationaal- en internationaal taxivervoer
Luchthaven vervoer

Koeriersdiensten
Chauff eursdiensten

Particulier schoolvervoer
Zittend ziekenvervoer

78.11.22
www.taxicentralebrandevoort.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OP NEMEN 
MET PAUL PRINCEN

TELEFOON 06 - 156 256 41  OF  0413 - 764 467

Toe aan een nieuwe vloer of raamafwerking? 
Buiten projecten werken wij ook

voor particulieren.

Bezoek onze website
www.tonprojectstoffering.com

of Facebook pagina

PROJECT
STOFFERING

Persoonlijk, betrokken!

Openingstijden | maandag 13:00 tot 17:30 | dinsdag t/m vrijdag 
9:30 tot 17:30 | zaterdag 9:30 tot 16:30 | info@degreefstoffen.com
De Greef Stoffen | Europaweg 101 | 5707 CL  Helmond | 0492- 745240

Mode stoffen • Gordijn stoffen • Raam decoratie
Meubelstoffen • Schuimrubber • Fournituren

Breigaren • Haakgaren

Laan door de Veste 126 | 5708 ZZ  Helmond (Brandevoort) | Tel: 06 53 77 92 53
Voor meer informatie: info@schepersparket.nl of WWW.SCHEPERSPARKET.NL

VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

WWW.SCHEPERSPARKET.nl

Adverteren in de Brandevoorter Courant 
kan al vanaf € 45,- euro per uitgave.

Het blad wordt 4x per jaar gratis
verspreid in een oplage van

ca. 3700 expl. door de hele wijk.

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Voor meer informatie zie de website
www.brandevoortercourant.nl
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Zus
van ons voor jou

Begin april opent een nieuwe damesmodezaak in winkelcentrum Brandevoort haar deuren. 
De eigenaressen zijn Melanie en Emmely Plas, twee zussen uit de wijk die al jaren in Brandevoort 

wonen en samen hun droom zien uitkomen. Het is dan ook niet vreemd dat de winkel de 
naam ‘ZUS, van ons voor jou’, gekregen heeft.

De zussen hebben het pand aan 
De Plaetse 78, naast de slager, 
verbouwd en met een knipoog naar 
Scandinavië ingericht. Ze heten alle 
vrouwen uit de wijk van harte wel-
kom in hun nieuwe zaak. Vrouwen 
kunnen zich laten inspireren door 
mooie kleding en accessoires vol-
gens de laatste trends die betaal-
baar en heel draagbaar zijn. De stijl 

van de kleding varieert van casual 
tot klassiek, er is voor bijna ieder-
een wat wils. Bijzonder is dat de 
zussen exclusief de witte blouses 
van St.George verkopen, die uniek 
zijn in hun ontwerpen en prijskwa-
liteitverhouding. Daarnaast komt er 
ook een collectie van Juna Lane en 
Blue Pepper in de zaak. Maar wat 
de zussen met name belangrijk vin-

den, is dat vrouwen het een bele-
ving vinden om de laagdrempelige 
zaak binnen te komen en onder 
het genot van een kopje koffie en 
eerlijk advies naar alle tevredenheid 
en blij de deur uitgaan. n

tekst: Emmely

foto: Vincent Knoops
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Verpest hooikoorts 
jouw voorjaar?

Het is nu nog volop winter, hoewel de crocussen dit jaar alweer vroeg in de bloei staan. 
Over niet al te lange tijd, staan er nog meer planten in de bloei. Voor sommige mensen is 

dit een heerlijk jaargetijde. Maar voor anderen kan het heel vervelend worden als er veel pollen 
in de lucht zijn en je last van hooikoorts hebt.

Allergie
Hooikoorts is een allergie. Het 
woord allergie komt uit het Grieks 
van allos (ander) en ergon (werk). 
Allergie betekent dus letterlijk ‘an-
ders werken’. Een allergie vindt zijn 
oorsprong al veel eerder dan dat je 
last krijgt van de uiteindelijke symp-
tomen. Vanuit de natuurgenees-
kunde wordt hooikoorts gerelateerd 
aan een intolerantie tegen koemelk. 
Zo’n intolerantie kun je opbouwen 
in je kinderjaren en kan pas op 
latere leeftijd tot uiting komen. Je 
immuunsysteem raakt verzwakt en 
overprikkeld omdat het niet met 
koemelk kan omgaan. Als dit maar 
lang genoeg ‘gestapeld’ wordt, gaat 
je immuunsysteem na verloop van 
tijd ‘anders reageren’ op allerlei in 
principe niet schadelijke stoffen. 
Normaal zou je geen last moeten 
krijgen van pollen of huisstofmijt. 
Maar bij een opgebouwde voe-
dingsintolerantie dus wel. En je 
kunt er heel ziek van worden. Naast 
hooikoortsklachten kun je ook last 
hebben van meer vage klachten 
zoals onder andere vermoeidheid, 
hoofdpijn of ontstekingen. 

Primaire en secundaire 
allergenen
In het geval kan hooikoorts is 

koemelk het primaire allergeen 
en de pollen of de huisstofmijt 
zijn het secundaire allergeen. Je 
kunt proberen om het secundaire 
allergeen zoveel mogelijk te ver-
mijden. Maar als je last van pollen 
hebt, is dat in bepaalde jaargetijden 
niet heel eenvoudig. In onze wijk 
staan nogal wat bomen en planten 
die voor heel veel overlast kunnen 
zorgen bij hooikoortspatiënten. 
Ook buiten sporten bij het sport-
complex kan lastig zijn. Je kunt 
je laten testen voor welke stoffen 
je allergisch bent. Maar bij een 
standaard allergietest wordt vaak 
wel de allergie voor de huismijt en 
pollen aangetroffen maar niet die 
van de koemelk. Anders gezegd, 
vaak wordt alleen het secundaire 
allergeen gevonden maar niet de 
oorspronkelijke veroorzaker, het 
primaire allergeen. Vermijden is dan 
het advies, soms aangevuld met 
middelen die nare gevolgen van de 
hooikoorts onderdrukken. Dat helpt 
deels tegen de symptomen, maar 
biedt geen permanente oplossing. 
Echter, behandel je de bron name-
lijk de intolerantie, dan verdwijnt de 
overgevoeligheid voor de andere 
stoffen vaak als vanzelf. Er zijn vijf 
primaire allergenen: koemelk, sui-
ker, tarwe, gist en gluten. 

Geniet van het voorjaar
Heb je hooikoorts en wil je toch 
onbezorgd buiten van het voorjaar 
kunnen genieten of sporten? Begin 
dan op tijd met een dieet namelijk 
het weglaten van het primaire aller-
geen uit je voeding. Bij hooikoorts 
is dit dus meestal koemelk. Het 
komt ook wel eens voor dat tarwe 
de boosdoener is. Als je het zeker 
wilt weten, kun je dat laten testen 
bij een natuurgeneeskundige prak-
tijk. Hou je strikt aan het dieet en je 
zult zien dat je makkelijker door de 
‘pollen-periode’ komt. In de na-
tuurgeneeskunde zijn er methodes 
om de intolerantie (het primaire al-
lergeen) bij de kern aan te pakken. 
Voor een succesvolle behandeling 
van de hooikoorts zou je dan, naast 
het weglaten van het primaire aller-
geen, drie fasen moeten doorlopen: 
behandeling van de voedingsintole-
rantie, behandeling van het ver-
zwakte immuunsysteem, eventueel 
aangevuld met symptomatische 
behandeling van de klachten. Het 
is toch fijn als we allemaal onge-
hinderd kunnen genieten van het 
voorjaar in onze mooie wijk. n

tekst: Nicolle Moonen
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Brandevoort
aan de Kook

Zaterdag 24 februari. Het is 19:30 
uur. De deurbel gaat. Je verwacht 
bezoek, maar je weet niet wie…. Het 
wordt een bijzondere, bourgondi-
sche ontmoeting met twee andere 
duo’s. Je hebt dan ook je best 
gedaan om een mooi voorgerecht 
te maken. Want je wilt stiekem toch 
een beetje de ‘Jonnie Boer’ in je 
laten zien. Gelukkig vindt iedereen 
het lekker. Het is gezellig en voordat 
je het weet is het alweer tijd om 
afscheid van elkaar te nemen.

Maar de avond is nog niet voorbij... 
Want het is tijd voor gang twee! Je 
stapt dan ook snel met je partner 
op de fi ets en rijdt naar het adres 
dat je net doorgekregen hebt. Nu is 
het jouw beurt om aan te bellen. Je 
bent een beetje verrast wanneer je 
wordt verwelkomd door dat ene stel 
dat je op zaterdag altijd in de su-
permarkt ziet. Leuk! Wonen ze hier? 
Even later komen ook twee andere 
bekenden uit de wijk binnen. Je 
hebt ze eigenlijk nog nooit gespro-
ken. Wijntje? De sfeer zit er direct 
goed in. Iedereen is benieuwd naar 
het hoofdgerecht: een zelfgemaakte 
hamburger met verse frietjes… Lek-
kerrrr!!!! Ook hier vliegt de tijd weer 
voorbij. Het is bijna jammer dat je 
de envelop met het volgende adres 
mag openmaken.

Je springt weer op de fi ets en belt 
na een kort ritje bij het laatste 
adres aan. Wie zou er nu open-
doen? Hier woont een koppel dat je 
nog niet kent, maar dat komt vast 
goed. Eenmaal binnen zie je dat het 
laatste ‘koppel’ twee vrienden uit de 
wijk zijn. Het klikt meteen binnen 
de groep. En het dessert is genie-
ten: zelfgemaakte tiramisu met een 
kopje echte espresso. Mjam! Zou 
de rest het ook zo gezellig hebben? 
En wat heeft iedereen gegeten?

Daar kom je zo achter. Want je 
stapt na de laatste gang bij
‘t BrandPunt binnen voor de af-

sluitende borrel. Jeetje, best druk 
hier. Behoorlijk wat bekenden. Maar 
ook mensen die je nog niet eerder 
hebt ontmoet. Voordat je het in de 
gaten hebt, is het sluitingstijd. Eén 
ding weet je echter zeker: volgende 
keer doe je beslist weer mee! Er 
zijn namelijk geen vreemden. Al-
leen vrienden die je nog niet hebt 
ontmoet.

Het is dan ook de perfecte manier 
om kennis te maken met andere 
mensen uit de wijk: een beetje 
koken en dan samen eten. Een 
klein feestje aan tafel. Het gaat 
niet om het beste of moeilijkste 
gerecht, maar juist om de gezellig-
heid. Samen met mensen uit de 
wijk. We moeten dit zeker nog een 
keer doen!

Nieuwe datum
We hebben vanwege de vele leuke 
reacties op ons initiatief meteen 
een nieuwe datum geprikt. Op za-
terdag 3 november vindt de twee-
de editie plaats van Brandevoort 
aan de Kook.
Hoe werkt het ook alweer?
• Je vormt een duo samen met je 
 partner, een vriend of een vrien-
 din
• Je eet drie verschillende gangen 
 (voor-, hoofd- en nagerecht) 
 waarvan jij er zelf eentje maakt. 
 Welke gang dit wordt, hoor je kort
 van tevoren.
• Je ontmoet steeds nieuwe stel-
 len/duo’s en elke gang eet je in 
 een ander huis.
• Achteraf drinken we met zijn 
 allen gezellig een borrel in
 w‘t BrandPunt!

Schrijf je dus nú in voor de vol-
gende editie van Brandevoort aan 
de Kook op 3 november! Dit kan 
via brandevoortaandekook@gmail.
com. En vergeet niet om ons te vol-
gen op Facebook via ‘Brandevoort 
aan de Kook’. n

“Er zijn geen vreemden. 

Alleen vrienden die we nog niet ontmoet hebben.”

tekst: Mathijs Frencken

foto: Vincent Knoops
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Wandel je gezond

Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop. Hart en longen worden er ster-
ker van, je geheugen wordt beter. En het is heel goed voor je humeur. Zeker als je altijd met iemand 

samen loopt.

Wandelen is gezond!
Wandelen is goed voor alles. Je hart, 
bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, 
botten en spieren, gewicht en geheu-
gen, ze gaan er allemaal op vooruit. 
En niet te vergeten: je humeur wordt 
er beter van. En dat allemaal door 
heel simpel elke dag minstens een 
half uur te lopen. Waarom is juist 
wandelen zo gezond, en hoe gezond 
is het precies? De Amerikaanse arts 
Mike Evans verzamelde al het on-
derzoek naar deze vragen en maakte 
er een aansprekend filmpje van dat 
je kunt vinden op YouTube (ga naar 
www.youtube.com en zoek op ‘Dr. 
Mike Evans’ en ‘23 and ½ hours’). 
Zijn conclusie: dagelijks wandelen 
levert een drastische verbetering van 
de gezondheid op.

Stap voor stap opbouwen
Wie niet zo’n beste conditie heeft, 
doet er goed aan het wandelritme 
geleidelijk op te bouwen. Kort gezegd 
komt het erop neer dat je steeds 
meer minuten stevig doorloopt en 
dat afwisselt met twee minuten 
rustig lopen. Een trainingsschema 
voorkomt spierpijn en pijnlijke 
schenen. Echte blessures ontstaan 
niet snel, behalve bij wie ongetraind 
lange tochten loopt. Loop rechtop en 
ontspannen, in een tempo dat ge-
makkelijk vol te houden is. Maak de 
passen niet te groot, wikkel je voeten 
goed af en laat je armen soepel 
meebewegen. Het is niet nodig extra 
stevig met de armen te zwaaien.
De conditie van je longen en hart 
gaat vooral vooruit bij stevig door-
wandelen. Daarbij loopt de hartslag 
op tot 170 slagen per minuut, min 
je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat 
bijvoorbeeld een hartslag van 110. 
Wissel sneller wandelen af met rustig 
lopen, bijvoorbeeld een minuut snel 
en dan weer twee minuten in je nor-
male tempo.

Liever lang lopen dan kort 
sporten
Hans Savelberg is hoofddocent 
Bewegingswetenschappen in Maas-

tricht. Hij legt uit dat veel zitten heel 
ongezond is. Uit onderzoek bleek dat 
al na vier dagen zitten de concentra-
tievetten in het bloed toenemen en 
de insulinegevoeligheid juist afneemt. 
Dat zijn risicofactoren voor respec-
tievelijk hoge bloeddruk en diabetes. 
In dit onderzoek bleek de groep die 
kort maar intensief sportte gezonder 
dan de zittende groep. Maar het ging 
nóg beter met de groep die vijf uur 
per dag rustig rondslenterde. Veel 
wandelen is dus gezonder dan kort, 
intensief bewegen.  

Voorkom blaren
Loop regelmatig! Dat is de enige 
manier waarop je voeten aan je 
schoenen kunnen wennen. Zorg 
voor goede en goed passende 
wandelschoenen die voldoende 
steun bieden en voorkomen dat je 
voeten schuiven – een belangrijke 
oorzaak van blaren- maar tegelij-
kertijd moeten je tenen voldoende 
bewegingsruimte houden. Ook het 
materiaal is van belang. Zo ademen 
lederen schoenen beter en gaan ze 
veel meer naar je voeten staan dan 
kunststof schoenen. En denk ook 
eens aan naadloze wandelsokken 
en/of passende inlegzooltjes. Om 
je voor te bereiden op het wande-
len, zijn er allerlei zalfjes en tape/
pleisters in omloop voor je voeten. 
Nog een praktische tip:  doe tijdens 
een tussenstop van je wandeling  
even je schoenen en sokken uit. 
Hierdoor kan overtollig vocht ver-
dampen. Eventueel kun je daarna 
je sokken verwisselen en/of bin-
nenstebuiten dragen. Of nog beter: 
neem een extra paar sokken mee.

Wandelen helpt
- Wandelen versterkt de spieren  
 en botten en vermindert daar 
 door de kans op botontkalking.  
 Door botten regelmatig te belas- 
 ten, worden ze niet alleen sterker:  
 wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe  
 botmassa op. Wandelen is ook  
 goed voor het kraakbeen, het  
 elastische weefsel tussen de  

 botten. Veel ouderen merken dat  
 ze pijn hebben als ze hun ge- 
 wrichten draaien, bijvoorbeeld bij  
 het dansen. Door weinig te  
 bewegen, is het kraakbeen in  
 de gewrichten dunner geworden.  
 Wandelen helpt het kraakbeen  
 op te bouwen en daardoor soe- 
 peler te bewegen.
- Dagelijks minstens een half uur  
 wandelen verlaagt de bloeddruk  
 en het cholesterolgehalte in het  
 bloed. Ook verbetert het de  
 conditie van hart en bloedvaten.  
 Het risico op hartproblemen  
 daalt al met 50 procent als men- 
 sen één uur per week actief zijn.
- Wie veel wandelt, vergroot het  
 vermogen van de longen om  
 zuurstof op te nemen.
- Dagelijks wandelen verlaagt het  
 risico op diabetes type 2 met  
 maar liefst 58 procent.
- Bij mensen die hun hele leven  
 lichamelijk (en geestelijk) ac- 
 tief blijven, vermindert de kans  
 op alzheimer met 20 tot 50 pro- 
 cent. Ook voor wie al demen- 
 teert, is wandelen gezond. Wan- 
 delaars zijn opgewekter en hun  
 geheugen functioneert beter.
- Wandelen werkt tegen stress en  
 depressieve gevoelens. Angst 
 stoornissen nemen met bijna de  
 helft af.
- Wandelen is ook goed voor de  
 biologische klok, waardoor in- en 
 doorslapen beter lukken. Ook de  
 kwaliteit van de slaap verbetert.
- Een uur stevig doorlopen met  
 5 kilometer per uur kost ongeveer  
 240 kilocalorieën. Wie dagelijks  
 een half uur wandelt, kan dus  
 flink afvallen: één kilo in twee  
 maanden en zes kilo in een jaar.
- Dagelijks wandelen stimuleert  
 de stofwisseling en is goed tegen  
 darmverstopping.

Kortom: een dagelijkse wandeling 
levert een drastische toename van 
de gezondheid op en het is nog 
heel leuk ook! n

tekst: Eddy Huissoon
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Wandeltocht
en Kids Adventure Trail

Op 8 april wordt voor de 12e keer de Adventure Store wandeltocht door de prachtige omgeving van 
Helmond georganiseerd, tezamen met de 5e editie van de uitdagende Kids Adventure Trail

Wandeltocht
Stichting Wandelorganisatie Peel-
land organiseert in samenwerking 
met Adventure Store de wandel-
tocht. De routes gaan door mooie 
natuurgebieden zoals het Groot 
Goor, de bosgebieden tussen 
Mierlo en Lierop, de Strabrechtse 
Heide en Molenheide. De grote 
rustplaats wordt weer verzorgd door 
de scouting op hun thuishonk in 
Brandevoort. Verder zijn er on-
derweg diverse wandelvriendelijke 
rustplaatsen.

Startlocatie & finish
Adventure Store, Kastanjehout-
straat 3, Helmond 

Afstanden, starttijden en 
inschrijfkosten
5 km vanaf 08:00 tot 14:00 uur, 
€ 2,00

10 km-15 km vanaf 08:00 tot 14:00 
uur, € 3,50
20 km-25 km vanaf 08:00 tot 12:00 
uur, € 3,50
30 km vanaf 08:00 tot 11:00 uur, 
€ 3,50
42 km vanaf 08:00 tot 09:00 uur, 
€ 4,00
Leden wandelbond ontvangen 
€ 1,00 korting

Inschrijven voor vertrek in de winkel

Kids Adventure trail
De Kids Adventure trail is een 
avontuurlijke 5 km wandelspeur-
tocht voor kinderen van de basis-
school. De tocht is georganiseerd 
door Scouting Brandevoort en de 
sport & outdoorspeciaalzaak.

Onderweg zijn er avontuurlijke hin-
dernissen die overwonnen moeten 

worden. Bij de pauzeplek worden 
marshmallows geroosterd op het 
kampvuur en krijgen de kinderen 
limonade. De ouders (of andere 
begeleiders) lopen gratis mee en 
kunnen zelf eten of drinken nutti-
gen bij de pleisterplaats.

Start & finish is aan de Kastanje-
houtstraat 3, Helmond, tussen 
10:00 en 14:00 uur.
De kosten zijn € 3,- all-in per kind, 
€ 0,50 korting voor leden van de 
scouting of erkende wandelbond.

Inschrijven kan via 
www.kidsadventuretrail.nl of  
explos.scoutingbrandevoort@gmail.
com, onder vermelding van je naam, 
leeftijd en gewenste starttijd. n

tekst: Peter Nouwen
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meubelen, accessoires,  
verlichting, vloerkleden,  
interieuradvies, styling. 

Steenweg 30  
5707 CG  Helmond
info@decorieur.nl  
www.decorieur.nl

Dé totaaloplossing voor iedere klus

 KASTEN OP MAAT   VLOEREN OP MAAT  

 BUITENZONWERING  BINNENZONWERING

Laat je klus doen 

 door de Hubo vakman!

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

Lauwerstraat 22 | 5708 XG Helmond | Tel.: 06 - 25 00 65 51
E-mail: info@lesdirect.nl | www.lesdirect.nl

Je rijbewijs halen?
Dát doe je gewoon bij LesDirect in Brandevoort!
•	 Rijles	vanaf	16,5	jaar
•	 Praktijk	+	theorie	examengarantie
•	 Leuke	en	gestructureerde	rijlessen	
	 volgens	R.I.S	methode	in	Helmond	
	 Eindhoven	en	omstreken
•	 Elke	week	een	vaste	rij-instructrice

•	 Gespecialiseerd	in	spoedopleidin-
	 gen
•	 Online	volgen	van	vorderingen	
•	 Gespecialiseerd	rij-instructrice	
	 voor	leerlingen	met	autisme,	
	 ADHD,	rij-	en	faalangst

GRATIS complete online theorieopleiding mét slaaggarantie!
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Op een koude, winterse dag spreek ik Joke en Hendrien van kinderschoenenwinkel SamSam 
in Helmond. Hendrien en Joke zijn samen de drijvende kracht achter SamSam. 

Daar komt ook de naam ‘SamSam’ vandaan. Inmiddels is hun winkel alweer 8 jaar een begrip in 
Helmond en omstreken. Van Deurne tot Someren en vele omliggende plaatsen en ook vanuit 
Brandevoort weten veel (vaste) klanten de winkel te vinden. En toevallig wonen Hendrien en 
Joke zelf ook allebei in Brandevoort. Joke inmiddels al 15 jaar en Hendrien zelfs nog langer.

Joke vertelt: “We hebben elkaar 
leren kennen via een kinderkleding-
merk waar we allebei kledingparty’s 
voor deden. Daar is onze vriend-
schap uit ontstaan. Samen gingen 
we regelmatig ‘zakelijke’ dingen 
doen, zoals workshops sieraden 
maken geven, op de Dickensnight 
en Brandevoorterdag staan. In 
2010 hadden we het gevoel dat we 
samen iets ‘groters’ moesten gaan 
doen. Toen er een pand leeg kwam 
op de Kromme Steenweg hebben 
we allebei onze banen opgezegd en 
zijn we met onze winkel begonnen.” 
Ruim een jaar geleden zijn ze naar 
de overkant verhuisd: “We wilden 
al langer groter maar we wilden wel 
op de Steenweg blijven. Dit pand 
stond al een tijd leeg maar leek on-
bereikbaar. Op een dag kwam het 
op ons pad en daar zijn we heel blij 
mee. We zitten hier sinds augustus 
2016 en we zitten hier super.”

Veel te leuk
Hendrien en Joke halen nog steeds 

evenveel plezier uit hun winkel. 
Joke: “We doen het echt met z’n 
tweeën. De klant komt voor ons en 
dat vinden we ook veel te leuk. We 
nemen iedere dag met elkaar door 
wie geweest is, wat ze gekocht heb-
ben. Het is echt een bezieling. En 
beurzen zijn heel leuk, het inkopen, 
we kunnen wel weken inkopen. Je 
kunt maar één keer je geld uitgeven 
dus dan willen we het goed doen. 
We doen heel erg ons eigen ding, 
kopen niet alleen maar merken die 
iedereen al heeft. Over onze merken 
zijn we heel tevreden, over de kwa-
liteit en de uitstraling. We proberen 
de krenten uit de pap te halen, met 
een gevarieerde collectie. We weten 
wat onze klanten willen. We verko-
pen ook steeds vaker damesschoe-
nen, want daar is vraag naar én de 
moeders komen toch allemaal mee 
naar onze winkel. De doelgroep is 
nu van 0 tot 80 jaar maar de focus 
ligt echt op kinderschoenen, van 
maat 17 t/m 42. En we willen nog 
meer uit de webwinkel gaan halen.”

Persoonlijk bezorgen
En zo veel plezier als ze uit hun 
werk halen, met zoveel plezier 
wonen ze ook in Brandevoort. Joke: 
“We wonen er met heel veel plezier. 
Alles is om de hoek, het station is 
dichtbij. Zeker toen onze dochter 
klein was, was dat ideaal. We gaan 
regelmatig naar Eindhoven of Hel-
mond met de trein. In Brandevoort 
heb ik in drie verschillende huizen 
gewoond. Het eerste huis hebben 
we zelf gebouwd op de Smeeds-
beemden, daarna hebben we twee 
jaar gehuurd boven de Primera en 
toen zijn we bij het Hertogsveld 
gaan wonen. Het is prachtig wonen 
daar. En Hendrien woont al ruim 
zes jaar met veel plezier op de 
Herenlaan. Als mensen uit Brande-
voort iets bestellen dan brengen we 
het graag zelf even langs!” n

tekst: Marieke Donkers

foto: Rianne van Lierop

Kinderschoenenwinkel SamSam
“Het is echt een bezieling!”

Links Joke en rechts Hendrien
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Brandevoort
Got Talent!

Iedereen houdt er wel van: een muziekje opzetten zo nu en dan en lekker meezingen. Sommige 
mensen spelen er ook nog een instrument bij. Zoals Fleur. Ze is een 16-jarig meisje uit Brandevoort 
en is erg goed in gitaarspelen en zingen. Ze zit op het VWO op het Carolus Borromeus College en 
ze doet ook nog aan hockey. Fleur gebruikt haar talent niet alleen voor haar eigen plezier: tijdens 

Serious Request heeft ze een huiskamerconcert gegeven om geld in te zamelen voor het goede doel.

Fleur: “Ik ben 4 jaar geleden begon-
nen met gitaarspelen.” Ze heeft pri-
véles bij Sem Jansen. Dit is vooral 
voor het gitaarspel, maar zingen 
doet ze tijdens die lessen ook. “Ik 
ben zo’n 2 jaar geleden begonnen 
met zingen. Dat kon al heel lang 
bij de lessen, maar ik durfde het 
nooit. Ik vond zingen wel heel leuk, 
dus ik ben er uiteindelijk toch mee 
begonnen.” Fleur zingt nu volop en 
er is geen reden voor haar om het 
niet te durven: het klinkt namelijk 
fantastisch! 

Ze heeft het zingen onder de knie 
gekregen met behulp van haar 
gitaarleraar. “Ik zong natuurlijk altijd 
al zoals iedereen dat doet: onder 
de douche en door het huis, maar 
ik heb het echt geleerd door Sem. 
Hij heeft mij tips gegeven om mijn 
zang te ontwikkelen. Hij zit zelf in 
een band en heeft daardoor dus 
ook ervaring met zingen, dat helpt 
natuurlijk enorm.”

Ilse de Lange gaf het zetje
Ilse de Lange heeft Fleur geïn-
spireerd om voor deze hobby te 
kiezen. “Voor mijn 12e verjaardag 
had ik kaartjes gekregen om naar 
een concert van Ilse Delange te 
gaan. Mijn moeder en ik stonden 
daar liedjes mee te zingen. Ik zag 
Ilse daar staan en ik dacht ‘wauw, 
dat wil ik ook!’ en een maand later 
zat ik op gitaarles.”

Diverse optredens voor 
publiek
Fleur speelt niet alleen voor zich-
zelf, zo af en toe speelt ze voor een 
publiek. “Ik vind optreden heel leuk. 
Ik ben wel altijd zenuwachtig, je 
krijgt er echt een soort kick van en 
dat is gewoon super gaaf!” Ze geeft 

niet vaak optredens, maar ze wil 
het wel graag meer gaan doen. Tot 
nu toe heeft ze wel al een aantal 
keer opgetreden. “Ik heb een aantal 
keer op school opgetreden: tijdens 
de open dag en bij Carolus Got 
Talent. Ik ben ook gevraagd door 
een leraar om in de Cacaofabriek 
te spelen en tijdens mijn huiska-
merconcert natuurlijk. Zo grijp ik 
eigenlijk een beetje mijn kansen 
om te spelen.”

Huiskamerconcert voor goed 
doel
Fleur heeft eind vorig jaar tijdens 
Serious Request een zeer succesvol 
huiskamerconcert georganiseerd. 
“Ik vind Serious Request altijd heel 
leuk: ik kijk het graag op tv en luis-
ter altijd op de radio. Ik probeer ook 
ieder jaar tijdens Serious Request 

iets voor het goede doel te doen.” 
Fleur had nog nooit een huiskamer-
concert gegeven, wat het extra knap 
maakt dat ze het zo goed gedaan 
heeft. Er zijn 40 mensen gekomen, 
bestaande uit familie, vrienden en 
kennissen. Het concert zelf was 
niet het enige succes: de opbrengst 
was 750 euro voor het goede doel! 

Eigen YouTube-kanaal
Als je graag zelf wilt zien hoe Fleur 
muziek maakt, dan kan dat op You-
Tube: “Ik heb een eigen YouTube-
kanaal waarop ik filmpjes plaats 
waarin ik zing en gitaar speel.” Haar 
kanaal heet ‘Fleur Croonen’, ik raad 
het enorm aan er een keer een 
kijkje te nemen! n

tekst: Sascha Groenen

foto: Rianne van Lierop
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Sommige kinderen op de basisschool kunnen zó goed leren, dat de aangeboden lesstof te gemak-
kelijk voor hun is. Hier heeft het Carolus Borromeus College in Brandevoort een oplossing voor: de 

XS-klas. De basisschool scholieren krijgen een speciaal programma aangeboden op het Carolus en 
worden daarbij begeleid door de ‘buddies’; leerlingen van de school die graag deze kinderen willen 

begeleiden. Simone, Teun en Bas geven in dit artikel hun ervaringen als buddy.

Simone is een van de buddies op 
het Carolus Borromeus College. 
Simone: “Het grootste deel van 
mijn taken als buddy is gezellig 
met de XS-kinderen kletsen en ze 
helpen als ze vragen hebben De 
kinderen kunnen altijd naar ons toe 
komen als ze problemen hebben. 
Ook meegaan naar schoolfeesten 
is een van de taken. Het is mooi 
om te zien dat de kinderen steeds 
opener worden, ze krijgen echt een 
klik met je.” 

Buddy als maatschappelijke 
stage
Veel leerlingen op het Carolus zijn 
buddy om hun (verplichte) maat-
schappelijke stage af te ronden. 
Een paar pauzes in de week zitten 
de buddies bij de XS-kinderen. 
“De extra hulp voor deze kinde-
ren is hard nodig,” zegt Teun. “De 
kinderen zijn een stuk jonger dan 
bijvoorbeeld de brugklassers. Fysiek 
gezien kunnen zij het nooit op-
nemen tegen de ‘grote kinderen’. 

Als buddy begeleid je ze naar de 
lokalen en/of help je ze aan een 
zitplaats. Je bent voor een XS-kind 
erg belangrijk, zeker omdat ze nog 
zo jong zijn.”

Ze gedragen zich anders
De XS-kinderen hebben vaak nog 
moeite met contact maken. Ze 
zitten liever op hun iPad dan dat 
ze gezellig kletsen. Simone, Teun 
en Bas geven alle drie aan dat het 
gedrag van de XS-kinderen heel 
anders is dan dat van ‘normale’ 
brugklassers. De XS-kinderen zijn 
vaak heel rustig en beleefd. Bas: 
“Het is leuk om in contact te ko-
men met deze jonge kinderen. Als 
ik geen buddy was geweest, had 
ik anders nooit contact met deze 
groep gezocht.” Bas vindt het su-
perleuk om buddy te zijn: “Ik ga er 
volgend jaar zeker mee door, want 
het zijn hele speciale kinderen.” 

Ze verrassen met hun 
intelligentie
Teun: “Het verbaast me vaak hoe 
intelligent deze kinderen zijn. Zo 
kwam er pas geleden iemand naar 
me toe die in anderhalve minuut 
alle landen van de wereld kon 
opnoemen. Een ander kind vertelde 
dat hij in Minecraft een replica van 
ons zonnestelsel had gemaakt. Dit 
soort momenten verrassen mij.” 
Over een ding zijn de buddies het 
met elkaar eens: het is enorm leuk 
om buddy te zijn en ze raden het 
alle leerlingen aan om dit ook voor 
een jaar te proberen. n

tekst: Sascha Groenen, Rens van Bijsterveld

foto: Rianne van Lierop

Buddies op het Carolus 
Borromeus College

Van links naar rechts: Ruben, Charlotte en Bas
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Onze kraamzorg zal u goed bevallen!

------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
--

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermeld CADEAU bij uw aanmelding 
en ontvang een cadeau t.w.v. € 25,- 

bij de start van de zorg

WWW.KRAAMZORG-HOMECARE.NL         040 - 206 44 44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

--
--

--
--

--
---

--------------------- CLIËNTVRIENDELIJKE KRAAMZORG IN UW EIGEN OMGEVING

Kraamzorg Homecare

 www.samsamkinderschoenen.nl 

info@samsamkinderschoenen.nl

Steenweg 26 • 0492-520229

Verstand van Brandevoort
Gevoel voor mensen

 
   T 0492-55 99 88  

   E info@andre-relou.nl  I www.andre-relou.nl

    foto: Rianne van Lierop

NIEUWE HORREN NODIG?

Daarom Smits&Smits

• Eigen atelier
• Gratis advies
• Advies aan huis
• Gratis inmeten
• Ruim 30 jaar ervaring

smitsensmits.nl

Het seizoen van de vliegende insecten 
staat weer voor de deur. 

Bestel uw horren nu, 
dan hangen ze op tijd 

voor uw ramen en deuren!

Braaksestraat 1
5709 JC Helmond

0492 - 529404
info@smitsensmits.nl

Kom naar onze showroom en laat u inspireren!
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Brandevoort in de ban van 
Witte Wel Witte Nie

Op zaterdag 27 januari was Bran-
devoort het decor voor de wijkquiz 
Witte Wel Witte Nie met als thema 
De Ontsnapping. Maar liefst 85 
teams hadden zich ingeschreven 
voor deze tweede editie. Een week 
later, tijdens de feestavond, werd 
in het BrandPunt het team Krek 
wa’k zuuk uitgeroepen tot winnaar. 
Vorig jaar eindigden ze nog op 
de tweede plek. Het team Dienef-
feons werd tweede en Tis de Lis 
eindigde op de derde plek. 

Vanaf 18:30 tot 23:30 uur pro-
beerden jong en oud de vragen te 
beantwoorden. Niet alleen wijkbe-
woners, ook hulptroepen buiten de 
wijk deden mee. De quiz bestond 
uit een diversiteit van opdrach-

ten: achteruit inparkeren, een 
escapebox oplossen, jodelen op 
het hoogste punt, een gps-tocht, 
hersenkrakers en creatieve en 
geheime opdrachten. Op Facebook 
kwamen vragen naar bijvoorbeeld 
een typemachine of verkleedkle-
ren. Kennissen die elkaar goed 
kennen, werden ineens elkaars 
rivalen. Voor even… En onderling 
werd druk onderhandeld om de 
juiste antwoorden te verkrijgen van 
andere teams. 

Overal in de wijk werd vooral hard 
en strijdbaar gewerkt om alle 
opdrachten zo goed mogelijk te 
beantwoorden en te realiseren. 
Met een teamcaptain aan het roer, 
die vooral de vaart erin hield door 

alle opdrachten en vragen te ver-
delen onder de teamleden. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, als je dat natuurlijk door 
de druk en spanning niet vergat, 
want er werd binnen veel huiska-
mers ook nog eens druk gegoog-
led, geappt en gefilmd.

Complimenten aan de organisatie 
om zoveel wijkbewoners op de 
been te krijgen. Was je er niet bij 
en ben je nieuwsgierig geworden? 
Wil je de antwoorden nalezen of 
wil je nog eens nagenieten? Kijk 
dan op social media of de website 
van witteniewittewel.nl. n

tekst: Patricia Teuns

foto: Vncent Knoops
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Wij hebben alles op het gebied van wassen & 
drogen, keuken en inbouw apparatuur.
Door de jarenlange ervaring kunnen wij u een
persoonlijk en deskundig advies geven bij de
aanschaf van uw witgoed-apparatuur. Wij
hebben een zeer groot assortiment van 
alle bekende merken. Dit alles tegen
scherpe prijzen én direct uit voorraad
leverbaar. Daarnaast hebben wij een 
eigen servicedienst.

Kijk op www.vanduppen.nl
voor al onze aanbiedingen!

Al  meer dan 90 jaar uw 
vertrouwde witgoedspecialist

• energieklasse A++ 
• volledig geïntegreerd
• 6 programma’s 
• resttijdindicatie en 
   startuitstel
• Infolight 
• flexibel indeelbare 
   servieskorven
• aquastop 
• SMV46IX10

INBOUW
VAATWASSER

• SMV46IX10

839.-    

699.-
euro

      VAN DUPPEN WITGOED   |   OOSTENDE 10   |   5702 NP HELMOND   |   TELEFOON (0492) 52 30 51   |   WWW.VANDUPPEN.NL

SU
PE

R 
AA

NB
IED

IN
G

A++

De meest complete en innovatieve kliniek 
voor gezelschapsdieren in Zuidoost Brabant 
met een persoonlijke touch: 

• Altijd dichtbij met drie klinieken in 
Helmond, Mierlo en Eindhoven.

• Alles in eigen huis voor een uitgebreide, 
snelle diagnose en behandeling.

• 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen,  dus 
altijd uw eigen dierenarts.

• Compleet orthopedisch centrum.

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
0492 - 599 559

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66 
5707 SL Helmond
0492 - 540 953

Dier en Dokter Eindhoven
Pastoor Dijkmansstraat 44
5611 RB Eindhoven
040 - 211 24 50

info@dier-en-dokter.nl
www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak

Liefde voor huisdieren, passie voor hun gezondheid
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Politie
over ‘onze’ (hang)jongeren

Ik heb afgesproken met Patrick de 
Vogel en Rob Jansen, de wijkagen-
ten van Brandevoort, om meer te 
weten te komen over de gang van 
‘politiezaken’ in onze wijk. De vro-
lijke mannen doen hun jas uit en 
nemen plaats. De vorige keer dat 
we afspraken was het mij opgeval-
len dat ze hun jas aanhielden. Altijd 
standby om in actie te komen. Ik 
zag ze aandachtig luisteren in hun 
oortjes. Het interview werd even 
onderbroken. Er bleek iets aan de 
hand te zijn met een collega. Het 
gesprek werd vervolgd. Ze hoefden 
er niet op af [noot: de dag na het 
voorgaande interview lees ik in de 
krant dat een Helmondse politie-
agent is aangevallen]. Vandaag 
gaan de jassen uit, gelukkig geen 
calamiteiten.
De politie is het gezicht op straat, 
maar zeker niet de enige die zorgt 
voor onze wijk. Rob en Patrick 
hebben een nauwe samenwerking 
met diverse instanties zoals hulp-
verlening, jongerenwerk / LEVgroep, 
wijkopzichter, veiligheidshuis en de 
scholen. Allen hebben veiligheid in 
onze wijk als aandachtspunt. Inbra-
ken, autodiefstal, brand, (huiselijk) 
geweld, drugsoverlast, hangjon-
geren, vandalisme, er gebeurt van 
alles in de wijk. Maar het gaat mij 
niet om de smeuïge actieverhalen. 
Daar mogen ze tenslotte weinig 
over vertellen. Ik wil meer weten 
over de heren hun werk, de ach-
tergronden, waar momenteel extra 
aandacht aan wordt geschonken en 
wat eventuele zorgpunten zijn. 

Tolereren 
Met de vele opgroeiende kinderen 
zijn hangjongeren een aandachts-
punt voor de wijk en dus ook voor 
Patrick en Rob. Groepjes jongeren 
zorgen voor overlast bij het station, 
op de schoolpleinen, in het winkel-
centrum en in de overdekte gara-
ges. Rotzooi achterlaten, jointjes 
roken en geluidsoverlast zijn enkele 

voorbeelden. Het zijn niet alleen 
jongeren afkomstig uit onze wijk, 
maar ook uit de omliggende wijken. 
De gemeente wil niet dat er hang-
plekken worden gemaakt. Het ‘sa-
menzijn’ wordt getolereerd zolang 
geen overlast wordt veroorzaakt. 
Dat betekent de omgeving schoon-
houden en niet tot overlast zijn 
voor omwonenden. Zolang ze geen 
meldingen ontvangen, kunnen de 
heren er niet zo veel mee. “Jeugd 
is niet te sturen, ze gaan zitten en 
staan waar ze willen”, vertelt Rob, 
“we houden het uiteraard in de 
gaten en blijven met ze in gesprek.”
Hangjongeren betekent niet au-
tomatisch dat het om vervelende 
jongeren gaat. Integendeel. In de 
meeste gevallen willen ze gewoon 
samen zijn. Patrick geeft een goed 
voorbeeld: “Vroeger stonden bij 
Mondomijn jongeren die graag 
elkaars muziekinstallatie in hun au-
to’s lieten horen. Dit waren gewoon 
nette jongeren die elkaar opzochten 
vanwege de gezelligheid en een 
gedeelde hobby. Ze waren niemand 
tot overlast. Nu er woningen staan, 
kunnen ze daar natuurlijk niet meer 
vertoeven.”

Stijgende lijn
Patrick en Rob merken op dat het 
na een aantal onrustige jaren nu 
beter gaat. Dat heeft een aantal 
oorzaken. Politie en instanties zoals 
jongerenwerk hebben veel contact 
met de jeugd. Het is belangrijker 
dat ze met de jongeren in gesprek 
blijven dan beboeten. Weten wat er 
speelt en hier op kunnen inhaken, 
voorkomt vaak veel narigheid. Daar-
om hebben de instanties intensief 
contact. Zo weten ze wat er in een 
wijk gebeurt en kunnen ze elkaar 
ondersteunen waar nodig. Ver-
der worden 2 van de 3 overdekte 
parkeergarages bewaakt door een 
particuliere beveiligingsdienst en 
gaan ze ’s avonds dicht.
 Ze merken ook dat de laatste 5 tot 

10 jaar de jeugd steeds meer bin-
nen zit. Buiten zijn wordt overgeno-
men door het ‘gamen’. Daarnaast 
worden de jongeren ouder, verant-
woordelijker, krijgen vriendjes en 
vriendinnetjes en de groepen vallen 
uit elkaar. Ook de economie speelt 
een rol. Als het goed gaat met de 
mensen, dan zorgt dat voor stabie-
lere thuissituaties.

Stabiele thuissituatie
De heren benadrukken dat een sta-
biele thuissituatie een belangrijke 
rol speelt. Ze komen geregeld bij 
jongeren die tot overlast zijn over 
de vloer en zien hoe belangrijk het 
is als ouders korte lijnen houden 
met hun kids. Dat ouders naar 
de kinderen luisteren en interesse 
tonen. Kom je er dan achter dat je 
kind een ‘volger’ of ‘meeloper’ is, 
dan loopt hij of zij een verhoogd 
risico. Een assertiviteitstraining 
of weerbaarheidstraining kan een 
hulpmiddel zijn om (jonge) kinde-
ren een goede basis te leren. Daar-
voor kun je bij de LEVgroep terecht. 
Ook school kan hierbij helpen. 
Mochten andere problemen ont-
staan, bijvoorbeeld wanneer je kind 
in aanraking is gekomen met drugs 
of seksueel geweld, dan kun je ook 
altijd terecht bij de LEV-groep. 

De zomer komt eraan. De jeugd 
gaat dan weer meer naar buiten. 
Het belangrijkste is om met ze in 
gesprek te blijven zodat problemen 
kunnen worden voorkomen. Laten 
we hopen dat het aankomende 
jaren rustig blijft en iedereen veilig 
en zorgeloos buiten kan zijn. n

tekst: Marc Dekkers
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WhatsApp-Brandevoort

Zoals velen bekend is, is er een lange tijd gewerkt aan het opzetten van een WhatsApp-netwerk 
voor de wijk Brandevoort. Voor een periode van ruim een jaar is er een werkgroep actief geweest die 
gestuurd werd door Lex van Gennip, voorzitter van wijkraad Brandevoort. Na een lange periode van 

discussiëren, ontwikkelen en uitvoeren is dan sinds enkele maanden het resultaat daar!

Waarom?
Het bleek dat er in Brandevoort 
een grote behoefte was aan een 
netwerk waarin mensen elkaar op 
de hoogte houden van zaken die 
te maken hebben met veiligheid en 
leefbaarheid in de wijk. De Face-
bookpagina ‘Brandevoort-Burger-
Alert’ is een veelvuldig gebruikte 
pagina met ruim 1750 leden. Over 
het doel van de pagina wordt soms 
weleens gediscussieerd, want wat 
moeten we nu eigenlijk wel en niet 
plaatsen op deze pagina...?
Tevens is er uit onderzoek gebleken 
dat er in buurten met WhatsApp-
preventie zo’n 40% minder wo-
ninginbraken plaatsvinden dan in 
buurten waar geen WhatsApp-
preventie is. Waar heeft dit nu mee 
te maken? Bewoners worden door 
het gebruik van deze WhatsApp-
groepen alerter en zijn tevens eer-
der bereid om zaken te melden bij 
de politie waardoor de pakkans een 
stuk groter wordt! Inbrekers zullen 
minder snel in buurten toeslaan 

waarvan bekend is dat de bewoners 
gebruikmaken van WhatsApp-
groepen om elkaar op de hoogte te 
houden van verdachte situaties.

Nieuwe aanmeldtool
In Brandevoort is er op dit moment 
een dekking van 100%, kortom 
iedere woning kan zich aansluiten 
bij een WhatsApp-groep. Om de 
aanmelding zo eenvoudig mogelijk 
te maken, doorloopt u vier eenvou-
dige stappen. De online aanmel-
ding is een nieuwe tool welke nog 
nergens in Nederland bestaat, deze 
is door de werkgroep ontwikkeld. 
De reden voor deze ontwikkeling 
is als volgt: aangezien er enkele 
gegevens ingevuld moeten worden 
welke u graag voor uzelf houdt, 
zoals postcode en huisnummer in 
combinatie met uw telefoonnum-
mer, hebben wij ervoor gekozen dat 
dit niet bij andere bewoners terecht 
moet komen maar slechts bij een 
machine welke deze informatie 
verwerkt met als doel om u toe te 

voegen aan een WhatsApp-groep. 
Uw ingevulde informatie is hierdoor 
niet in te zien door andere bewo-
ners, waardoor uw privacy gewaar-
borgd wordt.
De tool biedt tevens de mogelijk-
heid om personen op een ‘black-
list’ te plaatsen, dit in het geval 
personen misbruik maken van de 
WhatsApp-groep. Kortom: super 
efficiënt! 

Kracht van het netwerk in 
Brandevoort
Het is belangrijk dat we elkaar op 
de hoogte houden in het geval 
van calamiteiten. De WhatsApp-
groepen zijn dus alleen bedoeld 
voor urgente meldingen, denkt 
hierbij aan het volgende: verdachte 
situaties, doorrijden na een aanrij-
ding, beroving, diefstal of inbraak 
(heterdaad), vermiste personen, 
medische noodsituaties en andere 
situaties waarin hulpdiensten (re-
delijk) snel gewenst worden.
Zaken zoals vermiste huisdieren, 
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gevonden of verloren voorwerpen 
of zaken waarvan de urgentie is 
komen te vervallen, hoeven dus 
niet geplaatst te worden in de 
WhatsApp-groep. Dit zorgt ervoor 
dat als u een melding ontvangt, 
deze ook daadwerkelijk relevant is!
Het is mogelijk dat er een gewa-
pende overval plaatsvindt in een 
winkel in de Veste, wanneer er een 
duidelijk signalement is, is het dus 
handig voor de opsporing dat heel 
Brandevoort weet van deze situatie 
zodat we samen uit kunnen kijken 
naar een verdachte. Wanneer de 
persoon vervolgens in de Hoeves 
rondloopt, andere bewoners dit 
zien en vervolgens de politie bellen, 
wordt de pakkans een stuk groter! 
Kortom: samen zien we meer.

SAAR-methode
Om ervoor te zorgen dat het mel-
dingspatroon van een situatie zo 
soepel mogelijk verloopt, is er de 
SAAR-methode ontwikkeld. Aan de 
hand van een eenvoudig voorbeeld 
wordt deze hieronder uitgelegd.

S u signaleert een situatie, in dit 
 geval een gewapende overval.
A u alarmeert de hulpdiensten 
 door 112 te bellen. Zorg ervoor 
 dat u zoveel mogelijk informatie 
 over het incident geeft, denk 
 hierbij aan de locatie, een duide-
 lijk signalement en een eventu-
 ele vluchtrichting.
A u ‘appt’ vervolgens de melding 
 in uw ALERT-groep. U vertelt dat 
 u de hulpdiensten heeft gebeld, 
 wat er aan de hand is, het signa-
 lement (geen foto) en de even-
 tuele vluchtrichting.
R u en anderen reageren op de 
 situatie, dit kan bijvoorbeeld 
 door uit te kijken naar de ver-
 dachte.

U loopt ergens in de Hoeves en 
heeft zojuist de melding binnenge-
kregen op uw telefoon, even later 
ziet u een persoon voorbijkomen 
die voldoet aan het signalement. 
Door vervolgens de meldkamer te 
bellen en de situatie uit te leg-
gen, zullen zij de politie richting die 
locatie sturen waardoor de pakkans 
vergroot wordt.

Verdachte situatie? Bel 112!
Enige tijd geleden heeft de politie 
een campagne gehad waarin mis-
bruik van het nummer ‘112’ centraal 
stond. Door deze campagne werd 

er beduidend minder 112 gebeld, 
waardoor de politie dus een stuk 
minder meldingen binnen kreeg. 
Door deze campagne werd er een 
stuk minder gemeld, maar werd het 
nummer 0900-8844 (geen spoed, 
wel politie) iets vaker gebruikt. 
Doordat de politie meldingen via 
het nummer 0900-8844 later 
binnenkrijgt en het langer duurt 
voordat u iemand aan de tele-
foon heeft, wordt de pakkans van 
een verdachte een stuk kleiner. 
Vanwege dit feit is de politie een 
andere campagne gestart, namelijk: 
‘Verdachte situatie? Bel 112!’. Deze 
campagne moet ervoor zorgen dat 
mensen eerder 112 gaan bellen 
wanneer er zich bijvoorbeeld een 

verdachte situatie voordoet. Dit 
zodat de politie eerder ter plaatse 
kan komen voor bijvoorbeeld een 
controle. Verdachte personen 
kunnen hierdoor mogelijk gekop-
peld worden aan eerdere (woning)
inbraken door middel van vingeraf-
drukken.

Wat is verdacht? Simpel! Uw on-
derbuikgevoel zegt vaak genoeg. 
Wanneer personen bijvoorbeeld 
opzichtig om zich heen kijken, over 
een schutting gluren of erg geïnte-
resseerd zijn in bepaalde woningen, 

spreken we al van een verdachte 
situatie en mag u dus 112 bellen! 
Noteer zoveel mogelijk uiterlijke 
kenmerken en geef alle informatie 
door aan de politie.

Aanmelden kan via
www.buurtpreventiehelmond.nl 
In de groene balk aan de rechter-
zijde staat het kopje ‘deelnemen’. 
Nadat u vier eenvoudige stappen 
heeft doorlopen, wordt u auto-
matisch toegevoegd aan de juiste 
WhatsApp-groep. Voor meer infor-
matie over het WhatsApp-netwerk, 
spelregels en tips over hoe u uw 
telefoon instelt zodat uw privacy ge-
waarborgd wordt, gaat u naar www.
buurtpreventie.brandevoort.org

Informatiebijeenkomst
Tevens nodigen wij u uit op de 
extra informatiebijeenkomst op 
donderdag 19 april om 19:30 in 
wijkhuis ’t BrandPunt. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt er extra informa-
tie verstrekt over het WhatsApp-
netwerk en bieden wij de mogelijk-
heid om u te ondersteunen bij de 
aanmelding en het instellen van de 
privacy-modes op uw telefoon. n

tekst: Lex van Gennip

foto: Vincent Knoops
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laat u verrassen in onze
prachtige showroom

EEN VERTROUWD

ADRES VOOR HET

PLAATSEN OF

LEVEREN VAN 

COMPLETE

BADKAMERS

EN

TEGELVLOEREN

ITALIAANSE PASSIE 
BIJ JOHN KNOOPS

Deze maand is het alweer 10 jaar geleden dat onze vernieuwde winkel in de Dorpsstraat in 

Mierlo feestelijk werd geopend door Eddy Merckx. Dit jubileum vieren we graag samen met 

u! Onder andere Cadel Evans en Richard Plugge, de teambaas van wielerploeg 

LottoNL-Jumbo waren in onze winkel om dit jubileum mee te vieren. 

We hebben een volledig nieuwe Bianchi afdeling in onze winkel ter grootte van 60m2 met de 

nieuwste modellen van dit iconische italiaanse fietsmerk. Graag nodigen we u uit om deze te 

komen bekijken. U bent van harte welkom!
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FlingGolf is dé nieuwe actie sport in Nederland welke gespeeld wordt op een golfbaan. 
Met de FlingStick speel je de hele baan en tel je het aantal Flings (worpen) tot de hole. 

Degene met de minste Flings wint! Een sensationele manier om samen met uw klanten en/of 
medewerkers in groepsverband een spectaculaire activiteit te beleven.

Speel Fling op Golf De Gulbergen. 
FlingGolf is ook dé activiteit voor 
een vrienden uitje, bedrijfsactiviteit, 
sportteam of vrijgezellengroep. Echt 
iedereen, van 8 tot 80 jaar, kan 
deelnemen aan deze sport. Ook 
minder valide mensen beleven veel 
plezier met FlingGolf.
 
Na een korte demonstratie en uit-
leg van de verschillende technieken 
kunt u snel zelf ervaren hoe leuk en 
simpel FlingGolf is.
 

De groepsprijs is voor 10 personen. 
Deze kunnen tegen extra betaling 
worden aangevuld naar 16 perso-
nen. Vanaf 17 personen worden er 
twee groepen gevormd.
 
1 uur € 139,50 (extra pers. € 15,00) 
Fling small
2 uur € 247,50 (extra pers. € 25,00) 
Fling medium
3 uur € 334,50 (extra pers. € 35,00) 
Fling large
4 uur 4€ 35,00 (extra pers. € 45,00) 
Fling X large

https://youtu.be/eH--WGqO2p0 
hier nog een korte impressie van 
Flinggolf

Voor vragen en of reserveringen 
neemt u contact op met 0492-
592455 of mail naar info@golfde-
gulbergen.nl .

Wanneer mogen we u ontvangen 
voor een Clinic Flinggolf ? n

FlingGolf
op de Gulbergen!

advertorial
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Uit je comfortzone
“Ik was zelf in eerste instantie 
eigenlijk enorm verbaasd”, begint 
Alex hierover: “Ik ben helemaal 
niet zo’n carnavalsvierder en houd 
mezelf eerder op de vlakte dan 
dat ik op de voorgrond treed. Mijn 
vrouw Esther kwam helemaal niet 
meer bij van het lachen toen ze het 
nieuws hoorde. Toch leek het me 
wel een interessante gedachte. Je 
moet op de één of andere manier 
in beeld zijn binnen de wijk en ik 
heb me de laatste jaren wel be-
hoorlijk geprofi leerd als dé make-
laar van Brandevoort. Dat is niet 
onopgemerkt gebleven. We hebben 
samen gekeken naar de planning 
van alle activiteiten, want met een 
eigen zaak en twee zonen van 8 en 
10 moet het tijd technisch wel kun-
nen. Maar toen we het eens waren 
dat het kon, heb ik niet lang meer 
getwijfeld en Prins Alex d’n Urste 
was een feit.”
Alex legt uit dat hij de eerste tijd 
enorm moest wennen aan de rol 
op de voorgrond: “Ik moest echt 
van de achtergrond naar de voor-
grond en heb mezelf wel uit mijn 
comfortzone moeten trekken, maar 
ik begon het al snel heel leuk te 
vinden. Ik ben normaal meer in de 
luwte, maar het paste me meer dan 
gedacht. Voor mijn persoonlijke 
ontwikkeling was het dan ook een 
fantastische reis om mee te maken. 
Je leert heel veel nieuwe mensen 
kennen, nieuwe gewoonten, maar 
ook zie je wat er allemaal geor-
ganiseerd wordt in onze wijk. Het 
wordt toch gewoon maar allemaal 
gedaan!”

Bruisende wijk met veel 
saamhorigheid
Dat was ook datgene waarom 
Esther en Alex op de wijk Brande-

voort vielen: “We zijn hier komen 
wonen in 2011 en in 2014 hebben 
we defi nitief besloten hier nooit 
meer weg te gaan. Ik ben echt trots 
op de wijk. De opbouw ervan, de 
bouwstijl, er woont een mooie mix 
van mensen, over het algemeen erg 
open en sociaal, kinderen kunnen 
hun gang gaan, er is een station, 
alle voorzieningen zijn aanwezig en, 
niet onbelangrijk, er is veel saam-
horigheid. Veel meer dan sommi-
gen denken, je moet er vooral ook 
zelf voor openstaan. Dat hebben 
we nu ook weer ontdekt tijdens 
carnaval, maar ook daarvoor al. We 
hebben een gaaf huis, lieve vrien-
den en samen al veel opgebouwd. 
Het voelt als de warmte van een 
dorp met ’t BrandPunt als bruisend 
middelpunt. Er wordt veel georgani-
seerd, er zijn veel evenementen. Je 
kunt anoniem zijn in de wijk, maar 
ook het familiegevoel opzoeken”. 

Alex de Makelaar
Iedere bewoner van Brandevoort 
heeft wel eens een bord in de tuin 
zien staan van Alex. De vier kleu-
rige letters van zijn voornaam knal-
len er zowel qua grootte als qua 
kleur behoorlijk uit. “Ik heb mijn 
kantoor aan huis binnen de wijk en 
ik zie de toekomst als de makelaar 
van Brandevoort met veel plezier 
tegemoet”, vertelt Alex trots: “Er 
wordt nog steeds gebouwd, de wijk 
wordt steeds mooier en aantrek-
kelijker, dus ik kan nog wel even 
vooruit”. We zullen hem nog veel 
gaan zien in de toekomst, zowel als 
makelaar als de man die ooit Prins 
Carnaval was van de Brandeliers. n

tekst: Peter Nouwen

foto: Rianne van Lierop

Prins Alex
ambassadeur van Brandevoort

Je wordt niet zomaar Prins Carnaval, ook niet in Brandevoort. Alex Ruwers werd de 8e Hoogheid 
van de Brandeliers, maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Wij spraken de jonge 

makelaar in zijn residentie en vroegen hem naar het hoe en waarom.
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VERS VLEES en BROK
-

GRATIS proefpakket bij:
WWW.KIVO-HELMOND.NL

-
Twentehof 1, Helmond

0492 - 513703 - 06 22922680

GEZONDE VOEDING VOOR HOND en KAT
klein, groot, jong of oud

’s maandags gesloten | telefoon: 0492 - 386078

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E • Onze praktijk is dagelijks geopend van 8.00 uur tot 17.30 uur

• Wij zijn nagenoeg 51 weken per jaar geopend

• Tot uw dienst staan 4 enthousiaste en toegewijde tandartsen

• Ook is in onze praktijk een mondhygiëniste aanwezig

NIEUWE PATIËNTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

TANDARTSENPRAKTIJK PRINSEN

Oudvensestraat 15 | 5731 SH  Mierlo (aan de rand van Brandevoort)
Telefoon 0492 66 44 88 

www.tandartsenpraktijkprinsen.nl | praktijkmanager.prinsen@gmail.com

 

Woesthoeve 1 | 5708 VN Helmond  |  Tel  0492-667379
Raiffeisenstraat 11  |  5611 CH  Eindhoven  |  Tel 040-2668580

info@vidasense.nl  |  www.vidasense.nl

Praktijk voor psychologische, pedagogische hulpverlening 
en coaching voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

...omdat ‘t gaat om mensen.

BUDGETFIETSEN
Dorpsstraat 100 Mierlo TEL:0492-663694 www.budgetfietsen.nl 

verkoop onderhoud Tweewielerwinkel 

v.h. jaar 2017 

Gratis haal- en brengservice in Brandevoort  

Wijncursussen op 3 niveaus
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.  

Basis Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start 4 april, 31 mei 2018

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start binnenkort (zie website)

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start 3 april 2018

06 21813048 
KARINLIPS.NL  

   

 

Merken o.a.: Mini Rodini, CarlijnQ, little 10 days, lucky no7, noeser, indian blue 
jeans,  boof, kidz-art, sproet en sprout, 4 funky flavours, small rags, djeco, a 
little lovely company, janod, petit monkey, bloomingville, zoedt, sonny angel 

  Mierloseweg 59a  Helmond 0492-775457  www.ranjameteenrietje.com 
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Bij het noemen van haar naam, was 
ze toch verrast. Lara: “Ik vind het wer-
kelijk een hele eer en ontzettend fijn 
dat men waardeert wat ik doe voor 
de wijk. Ik ben er zelf iedere dag mee 
bezig en dat vind ik ook vanzelfspre-
kend. De woorden van de commis-
sie deden mij goed en geven mij de 
motivatie om door te gaan met het 
verduurzamen van onze wijk en onze 
stad. Soms denk ik ook wel eens: 
“Wat maakt dat kleine beetje wat ik 
doe nou uit? Maar toch, als je ziet 
wat we samen kunnen bereiken, dan 
is dat stiekem veel meer dan ik ooit 
had kunnen hopen! En ook de reac-
ties van de mensen op Facebook zijn 
hartverwarmend. Ik ben alweer bezig 
met nieuwe duurzame projecten en 
daar ga ik mee door in 2018!”

Tal van initiatieven
Lara is al vele jaren de stuwende 
kracht achter de verduurzaming van 
Brandevoort: “We leven niet alleen 
voor onszelf. Daarvan word je je 
bewust als je kinderen krijgt. Je wilt 
ze een toekomst geven,” gaat Lara 
verder. Tal van initiatieven heeft ze de 
afgelopen jaren opgepakt.
Zo heeft ze bijvoorbeeld op de Open-
bare Basis School (OBS) en in het 
wijkhuis afvalscheiding geïntrodu-
ceerd. Lara: “Het begon heel simpel 
met het afwegen van de afvalzakken 
om samen te kijken hoeveel restafval 
er na scheiding overbleef. En wat 
bleek, het restafval nam met 90% af.” 
Ze blijft dit nog steeds actief volgen.
Lara is ook de oprichter en beheerder 
van de Facebookgroepen Weggeef-
hoek Brandevoort en Durftevragen 
Brandevoort, waarmee Brandevoor-
ters actief met elkaar in contact 
komen. “Ik hoorde op de radio een 
verhaal over een weggeefhoek en 
vond dat wel iets voor Brandevoort. 
Waarom dingen weggooien als je er 
anderen nog blij mee kunt maken?” 
De Facebookgroepen zijn een groot 

succes. Lara zit eveneens in de 
organisatie van de Kindervakantie-
week en is actief in de Buurttuin 
Brandevoort. Daarnaast zit ze in de 
werkgroep Smart District en werkt en 
denkt ze mee om in Brandevoort de 
slimste wijk te realiseren. Sinds kort 
is ze actief in de Helmondse politiek, 
waar nu veel van haar tijd naartoe 
gaat. Ondanks die drukke agenda 
lukt het haar tijd vrij te maken om 
onze wijk schoon en leefbaar te hou-
den. Geregeld zie je haar, met haar 
zoon Willem, in de wijk rondlopen 
om zwerfafval op te ruimen.

Meer winnaars tijdens de 
nieuwjaarsreceptie
Een zeer eervolle tweede plaats was 
er voor Corrie & Thieu Tonnaer. Thieu 
en Corrie zetten zich al vele jaren in 
bij de organisatie van het paaseieren 
zoeken in Brandevoort. Ook met de 
intocht van Sinterklaas werken zij 
al heel veel jaren mee om het een 
geweldig evenement te laten zijn. 
Thieu is actief als verkeersregelaar 
bij diverse evenementen in de wijk, 
waarbij Corrie de EHBO verzorgt. 
Ook tijdens de jaarlijkse viering van 
Koningsdag zorgen zij dat alles veilig 
kan verlopen.
De Groepering van het jaar werden 
de jongeren van vriendengroep CW 
de Goudblinkers. Deze vrienden-
groep was in 2010 initiatiefnemer 
van de fietscrossbaan, waarin ze veel 
moeite en tijd hebben gestoken. Re-
gelmatig wordt deze door de groep 

onderhouden, zodat hij goed gebruikt 
kan worden door de bewoners van 
de wijk. Ook bouwt deze vrienden-
groep al sinds 2011 heel actief aan 
mooie carnavalswagens. Sinds ruim 
twee jaar begeleidt de vriendengroep 
een nieuwe groep jeugd uit de wijk 
van ongeveer 15 jeugdigen van 12 tot 
16 jaar oud. Hierdoor kunnen ze op 
een leuke manier de jeugd uit Bran-
devoort prikkelen om van de straat 
te blijven en mee te doen aan deze 
leuke en leerzame activiteit.

Wijkbewoners nomineren 
wijkbewoners
Traditiegetrouw worden tijdens de 
nieuwsjaarsreceptie in ons wijkhuis 
de Groepering van het jaar en de 
Brandevoorter van het jaar gekozen. 
Alle Brandevoortse bewoners kun-
nen hiervoor van november tot en 
met december personen of groepe-
ringen voordragen. Voor 2017 waren 
genomineerd voor de Groepering 
van het jaar: CW de Goudblinkers. 
Voor de Brandevoorter van het jaar 
waren genomineerd: Lin van Ger-
wen, Holke Flapper, Arno Peters, Jet 
Uijen, Lara Tamarinof, Corrie & Thieu 
Tonnaer en de twee jeugdige Bran-
devoorters Wesley Waldt en Willem 
van der Horst.
Door een deskundige jury, bestaande 
uit wijkwethouder Margreet de 
Leeuw, projectmanager Brandevoort 
van de gemeente Helmond Jacque-
line Klomp, wijkraadvoorzitter Lex 
van Gennip en de bestuursleden van 
wijkhuis ‘t BrandPunt Astrid Geers 
en Fons Bosman, worden uit die 
nominaties de winnaars gekozen. Dit 
jaar besloot de jury om voor de twee 
jeugdige genomineerden Wesley 
Waldt en Willem van der Horst een 
speciale aanmoedigingsprijs uit te 
reiken. n

Lara Tamarinof werd op 7 januari tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ‘t BrandPunt 
uitgeroepen tot de Brandevoorter van 2017. Ze kreeg, naast een persoonlijk cadeau om lekker 

te gaan uiteten, het beeld van kunstenaar Harry Scheepers uitgereikt en €500,- om te verdelen 
aan vrijwilligersactiviteiten in de wijk. Dit bedrag heeft ze inmiddels geschonken aan de Buurttuin.

Brandevoorter van het jaar 
gaat voor duurzaamheid

tekst: Patricia Teuns
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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VOOR SPORT EN OUTDOOR
PASSIE

VOOR SPORT EN OUTDOOR

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

HANWAG
BELORADO
MID GTX 

FALKE
TK2 
WANDELSOK 
and

DEUTER
RACE
DAYPACK

ASICS
FUZEX RUSH

WALKING • TRAVEL • SPORTS • BIKING • FITNESS • RUNNING

GELDIG T/M 15 APRIL 2018, OP=OP, NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  

VAN 189.99 NU NU 2e PAAR KORTING VAN VAN 69.99 NU VAN 120.00 NU

159.99 50% 49.99

WANDELSCHOEN
DAMES EN HEREN

DAMES, HEREN EN
KINDEREN

10 LITER RUGZAK
IN ZWART EN ROOD

HARDLOOPSCHOEN 
DAMES (GRIJS)  
EN HEREN (ZWART)

79.99

Madelon Janssen | Tea Bijlsma

● Flexibele (echo)spreekuren
● Kleinschalige praktijk met 2 ervaren verloskundigen/echoscopisten
● Kinderwensspreekuur
● Begeleiding van thuis- en poliklinische bevallingen

LOCATIE MIERLO
Burgemeester Termeerstraat 29A Mierlo

T 06-51249350
LOCATIE GELDROP

Laan der Vier Heemskinderen 7 Geldrop

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nl

Centrale verwarming • Airconditioning
Sanitair • Ventilatie • Dakwerken

T (0492) 66 13 52 • www.heesmans.nlOok voor service 
en onderhoud!

0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk
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Wellicht heb je er al van gehoord, was je aanwezig op één van de inspirerende informatieavonden 
of volg je ons op Facebook. Feit is dat Herenboeren Rijk van Dommel en Aa van start is gegaan!

Waarom Herenboeren Rijk 
van Dommel en Aa?
Waar komt ons eten precies van-
daan? Is ons eten op een verant-
woorde manier geproduceerd? Hoe 
is de relatie tussen voedselproduc-
tie, natuur en biodiversiteit? Vragen 
die steeds meer consumenten 
bezighouden. Kun je als consu-
ment meer grip krijgen op je eigen 
voedselproductie? Kun je samen 
duurzaam voedsel produceren vol-
gens verantwoorde methoden met 
respect voor bodem, boer, dieren 
en natuur? Wij zijn ervan overtuigd 
dat dat kan!

De Herenboerderij
De op te zetten Herenboerderij is 
een kleinschalig, gemengd bedrijf 
opgericht door mensen zoals jij en 
ik. Samen vormen we een coöpera-
tie, richten we een boerderij op en 
nemen we een boer(in) in loon-
dienst die de dagelijkse werkzaam-
heden verricht. De boer(in) zorgt 
ervoor dat er op een duurzame en 
professionele manier voedsel wordt 
geproduceerd voor de leden. De le-
den nemen wekelijks, tegen betaling, 
voedsel af van de eigen boerderij. 

De Community
De Herenboerderij heeft als doel 
het bereikbaar maken van smaak-
vol, gezond, veilig, duurzaam en 
betaalbaar voedsel voor onze leden. 
De leden bestaan uit maximaal 200 
deelnemende huishoudens. Ieder-
een die gezond en eerlijk voedsel 
belangrijk vindt, is welkom. Heren-
boeren stimuleert, inspireert en cre-
eert bewustzijn over voedsel. Hoe 
we dat gaan doen? Door samen 
duurzaam voedsel te produceren.

Waar staan we?
In februari jl. is de stichting Heren-
boeren Rijk van Dommel en Aa 
opgericht. Momenteel ligt de focus 
op het informeren van consumen-
ten en het werven van leden. We 
zoeken minimaal 150 gezinnen 
die eigenaar willen worden van de 
boerderij. Inmiddels zijn er meer 
dan 50 gezinnen geïnteresseerd in 
deelname.
Daarnaast zijn we ook op zoek naar 
een geschikte locatie in de regio 
om de boerderij te huisvesten. Een 
locatie waar de leden wekelijks 
terugkomen om hun eten op te 
halen, waar leden kunnen helpen 

(mag, maar hoeft niet), waar we 
rondleidingen kunnen verzorgen, 
een educatieve rol kunnen vervul-
len en waar ruimte is voor leuke 
activiteiten. Vervolgens gaan we 
op zoek naar een boer die aan de 
slag gaat met de exploitatie van de 
boerderij. 

Heb je interesse? 
Stichting Herenboeren Rijk van 
Dommel en Aa organiseert regel-
matig informatieavonden. Ook kun 
je vrijblijvend aansluiten bij een 
rondleiding op de Herenboerderij 
in Boxtel, zo kun je met eigen ogen 
zien hoe het eraan toegaat op zo’n 
boerderij. Op www.herenboeren.nl 
vind je alle data.

Heb je vragen of wil je meer infor-
matie, mail dan naar herenboerde-
rijregiohelmond@gmail.com. Volg 
ook onze Facebookpagina: Heren-
boeren Rijk van Dommel en Aa. n

Herenboeren

tekst: Amber van Houtum
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Onze kinderen klaar 
voor de 21e eeuw

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Dat de wereld er over pakweg 
10 jaar anders uitziet dan vandaag de dag, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. 

Maar hoe zorg je ervoor dat kinderen die nu in de schoolbanken zitten klaar zijn voor die toekomst? 
Designweek@School is een themaweek voor basisscholen waarbij programmeren, computational 

thinking en design thinking centraal staan. In april staat deze week op het programma bij 
basisschool OBS Brandevoort.

21e eeuw vaardigheden 
Het idee om Designweek@School 
te organiseren, kwam van ouder 
Wietze Relou. Hij werkt al 20 jaar 
in de ICT-branche en zijn kinderen 
Tim (groep 5) en Lisa (groep 7) zit-
ten op OBS Brandevoort. “Ik kwam 
een jaar geleden in aanraking met 
dit initiatief en was direct enthou-
siast. Tijdens Witte-Wel-Witte-Nie 
liet ik hiervan een filmpje zien aan 
Luuk Jeuken. Ook zijn enthousias-
me was groot.” Luuk is ondernemer 
en investeerder in onder andere 
Technology en ICT en zijn kinderen 
Floor (groep 8), Juul (groep 6) en 

Saar (groep 4) zitten op dezelfde 
school.

“Als we mee willen met de snel 
veranderende wereld, moeten we 
op een andere manier omgaan 
met het oplossen van problemen. 
Het onderwijs speelt daar wat mij 
betreft nu nog te weinig op in. Als 
kinderen bijvoorbeeld geen techniek 
kiezen, krijgen ze weinig weet van 
de zogenaamde 21e eeuw vaardig-
heden”, aldus Wietze: 21e eeuw 
vaardigheden bestaan uit compe-
tenties die leerlingen nodig hebben 
om succesvol deel te nemen in 

de maatschappij van de toekomst. 
Wietze vervolgt: “Ik vind het belang-
rijk dat onze kinderen hiermee aan 
de slag gaan”.

Brainportschool 
De vaders sloegen de handen in-
een en benaderden in het voorjaar 
van 2017 de school. De directie was 
direct enthousiast over het initiatief. 
Het sluit namelijk goed aan bij de 
ambitie van de school om binnen 
nu en een jaar Brainportschool te 
worden. Eén van de ambities van 
de Brainportscholen is een inten-
sieve samenwerking met organisa-
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ties en bedrijven uit de omgeving 
om leerlingen klaar te stomen voor 
beroepen van de toekomst. “Met 
de Designweek@School laten we 
zien dat we op de goede weg zijn”, 
vertelt Sacha Keijer van OBS Bran-
devoort.

Designweek@School
Tijdens de Designweek@School, 
die van 3 tot en met 10 april plaats-
vindt, stappen de leerlingen in de 
(futuristische) wereld van morgen. 
Er worden drie 21e eeuw vaardig-
heden uitgelicht. Bij computational 
thinking leer je hoe je een probleem 
kan uitleggen aan een computer, 
zodat deze het begrijpt. Met design 
thinking leren kinderen middels een 
speciaal proces problemen aan te 
pakken. De derde vaardigheid is 
programmeren.
De burgemeester van Helmond, 
Elly Blanksma, komt de week 
openen en de kinderen staan veel 
activiteiten te wachten. In het ene 
lokaal zetten ze de eerste stappen 
op het gebied van programmeren, 
terwijl in de gymzaal twee robot-
teams het tegen elkaar opnemen 
tijdens een partijtje voetbal. Er is 
een college data science, waar ze 
meer leren over technieken om de 
toekomst te voorspellen. Netflix 

gebruikt dergelijke technieken. Denk 
bijvoorbeeld aan de gepersonali-
seerde filmsuggesties die Netflix 
geeft op basis van je interesse en 
kijkgedrag.

Eerste samenwerkingen met 
bedrijfsleven
Tijdens deze week worden de 
eerste samenwerkingen met 
het bedrijfsleven gelanceerd. Zo 
draagt NXP Semiconductors bij 
met hun micro:bit programma. 
De micro:bit is een computer 
speciaal ontworpen om te leren 
programmeren, inclusief een door 
NXP ontworpen lesprogramma en 
begeleiding. “Het is een fantasti-
sche aanvulling op ons initiatief”, 
vertelt Wietze: “de bereidheid van 
het bedrijf om mee te doen aan 
dit project onderstreept wat mij 
betreft het belang van waar we 
hier mee bezig zijn. Bovendien 
werken alle Brainportscholen in 
het voortgezet onderwijs al met 
de micro:bit.” NXP vindt tech-
niekpromotie - inclusief het leren 
programmeren - op scholen erg 
belangrijk, want na goed kunnen 
lezen, schrijven en rekenen is 
het kunnen programmeren voor 
veel (toekomstige) beroepen een 
vereiste.

OBS Brandevoort ‘ademt’ deze 
week technologie. Met 6 dagen vol 
activiteiten verdeeld over 2 locaties 
met 700 kinderen, meer dan 40 
leraren, 60 vrijwilligers, 5 profes-
sionals en 40 sponsoren wordt het 
de grootste Designweek@school in 
Nederland. “Misschien loopt Bran-
devoort hiermee voorop en vindt 
het over 10 jaar op alle scholen 
plaats”, aldus de heren.

Wat als de week is afgelopen? “Het 
zou fantastisch zijn als de kinderen 
dan meer interesse hebben om met 
de 21e eeuw vaardigheden aan de 
slag te gaan”, vertelt Wietze. Luuk 
vult aan: “Ons doel is dat het geïn-
tegreerd wordt in het lesprogramma 
van school.” En wat zijn de plan-
nen voor volgend jaar? “Dat weten 
we nog niet. We willen de school 
in ieder geval helpen om met deze 
vernieuwende manier te blijven wer-
ken en deze te verankeren in het 
onderwijs”, aldus Wietze en Luuk.

De heren hebben gezorgd dat 
Brandevoort er een mooi nieuw en 
vernieuwend evenement bij heeft, 
één speciaal voor onze kinderen! n

tekst: Marc Dekkers

De club van de Brandevoorter Courant is een groep enthousiaste vrijwilligers die met veel passie het 
wijkblad iedere keer weer tot stand brengen zonder enige proffesionele achtergrond wat betreft deze 
activiteiten.

WE ZOEKEN MENSEN DIE GRAAG IETS BIJDRAGEN AAN DE WIJK IN DE VORM VAN DE BC

Naast schrijvend talent zoeken we een hoofdredacteur die de tijd heeft om de kar voor ons te trekken. 
Je taken als hoofdredacteur bestaan voornamelijk uit het bewaken van de planning, het overkoepelende 
overzicht houden en het leiden van vergaderingen. We komen 5 keer per kwartaal samen in het wijkhuis 
ter voorbereiding van een uitgave.
Wil je graag meer informatie over de functie? Stuur dan ook een e-mail naar
redactie@brandevoortercourant.nl. We hopen je snel te zien!

GEZOCHT
Hoofdredacteur

en
Schrijvend talent
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5 JAAR VAST V.A.5 JAAR VAST V.A.

...u in aanmerking komt voor 
hypotheekrentekorting van 0,2% tot 0,5%
Wat u misschien niet wist (of niet zeker) is dat u recht heeft op hypotheekrentekorting 

voor  nieuwbouwplannen in Brandevoort “Stepekolk-Noord”, “Varia Veste”, 

“Mooi Liverdonk”, “Buitenhoeve” en “Het Ware Wonen”. En dat voordeel kan aardig oplopen. 

Zeker weten wat uw voordeel is? Voor een vrijblijvend gesprek neemt u contact op 

met één van onze adviseurs via: 0492 55 57 41 of kijk op www.uzeker.nl

Weet

  dat...?

1,19%
1 JAAR VAST V.A.

2.52%
30 JAAR VAST V.A.

2.28%
20 JAAR VAST V.A.

1.74%
10 JAAR VAST V.A.

Jürgen de Jong

Uw Brandevoortse 
adviseur! 

hypotheken@uzeker.nl Schootense Dreef 20        5708 HZ Helmond 

UZE17014-01 Advertentie A4 brandevoort adv.indd   1 07-12-17   09:52

1,30%

VAN MOSSEL FORD HELMOND - VARENSCHUT 17J - T: 0492 21 40 10 - WWW.VANMOSSEL.NL/FORD

ECOSPORT FORD 
OPTIONS

REKENTABEL

NU AL VANAF € 20.855  INCL. UPGRADE PREMIE

PRIVATE LEASE 
VANAF € 349

FORD OPTI0NS 
VANAF € 179

Contante prijs Aanbetaling Totaal krediet-
bedrag

Vaste debet 
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Duur 
overeenkomst

Termijn-
bedrag p.m.

Slot-
termijn

Totaal te 
betalen bedrag

€ 20.855 € 5.556 € 15.299 3,7% 3,7% 37 mnd € 179 € 10.292 € 16.736

Adv. 1-2 Ford Ecosport BC.indd   1 06-03-18   14:08
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We zijn weer drie maanden verder en hebben weer een heleboel om met jullie te delen. 
Zo hebben we allemaal individuele groepsbegeleiding gehad om te kijken naar onze sterke en 
minder sterke kanten en hoe we ons kunnen verbeteren binnen deze groep. Op deze manier 

kunnen we niet alleen iets doen voor de wijk, maar tegelijkertijd is dit voor ons een hele 
leerzame periode, waar we later nog veel aan zullen hebben. Daarnaast zijn we naar de 

mogelijkheden wat betreft een jeugdhangplek aan het kijken. Ook hebben we een eigen budget toe-
gewezen gekregen en bij een eigen budget hoort natuurlijk ook een penningmeester. 

Simon van Engelen heeft deze taak nu op zich genomen.
Met andere woorden: genoeg om over te schrijven!

Nieuw lid
Romy van de Graaf is uit de 
Jeugdwijkraad gestapt. On-
danks dat ze het erg leuk 
vond om zich in te zetten 
voor onze wijk en dat 
ook met overtuiging 
deed, kreeg ze de tijd 
er niet meer voor 
gevonden. We dan-
ken Romy dan ook 
hartelijk voor haar 
inzet!
Gelukkig hebben we 
na niet al te lange tijd 
weer een nieuw lid 
mogen verwelkomen: 
Fleur van de Sande. 
Fleur zit op het Plein 
College in Nuenen en wij 
zijn ervan overtuigd dat zij 
zeker een goede aanwinst 
voor onze groep is. 

Carnaval
Het was carnaval in Brandevoort 
en er waren afgevaardigden van 
onze groep namens de Jeugdwijk-
raad aanwezig bij de carnavaleske 
festiviteiten die weer georganiseerd 
werden dit jaar. Brandeliers dank 
daarvoor!

Cursus Social Media
Bij de vergadering van begin maart 
sloot de Rabobank zich aan om 
te horen wat er volgens de jeugd 
speelt in de wijk. Het was een goed 
gesprek. Dankzij de Rabobank 
krijgen wij als Jeugdwijkraad Bran-
devoort een social media cursus 
aangeboden, waarvoor we dank-
baar zijn. Wij vinden het namelijk 
belangrijk om in contact te staan 
met de hele jeugd van Brandevoort. 

En wat is nu de beste manier om 
met de jeugd te communiceren? 
Juist, via social media! Wij willen 
makkelijk toegankelijk zijn voor de 
jongeren van Brandevoort en zo’n 
social media cursus helpt in dat 
geval zeker!

Scholen langs
Wij als Jeugdwijkraad Brandevoort 
zijn van plan om de basisscholen 
van Brandevoort langs te gaan. 
Niet alleen om uitleg te geven over 
wie wij zijn en wat wij doen, maar 
ook vooral om met de leerlingen in 
gesprek te gaan over wat zij graag 
zouden verbeteren in onze wijk 
en na te gaan wat voor ideeën zij 
hebben. Wij hebben er namelijk 

alle vertrouwen in dat we daardoor 
weer een nieuwe kijk zullen krijgen 
op bepaalde aspecten van de wijk, 

wat alleen maar handig is.
De scholen zullen hier binnen-

kort van horen.

Flame Trails
In de afgelopen maanden 
hebben we gesprekken 
gevoerd met de ver-
antwoordelijken van de 
Flame Trails naast Sport-
park Brandevoort, mede 
over het onderhoud van 
de baan. Wij zijn nu blij 

om mede te kunnen delen 
dat de baan weer opge-

knapt is en er dan ook zeker 
weer gefietst kan worden!

Vergaderingen bijwonen 
wijkraad
Als Jeugdwijkraad vinden wij het 
belangrijk dat we ook goed contact 
onderhouden met de Wijkraad 
van Brandevoort, daarom zijn 
wij aanwezig bij de verschillende 
vergaderingen van de Wijkraad. Zo 
communiceren we goed met elkaar 
en weten we precies wat er speelt 
in onze wijk. 
Verder hebben we in de tussentijd 
besloten om als Jeugdwijkraad 
Brandevoort vaker bij elkaar te ko-
men. Eén keer per maand hebben 
we nu een vergadering ingepland. 
We vergaderen nu in ’t BrandPunt. 
We willen het Carolus Borromeus 
College echter bedanken voor hun 
gastvrijheid en het beschikbaar 
stellen van een vergaderruimte. n

tekst: Charlie Rijvers

Jeugdwijkraad
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Schutsboom 45

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Wij zijn dringend op zoek 

naar nieuwe woningen in uw 

wijk. Als groot kantoor met 

een breed netwerk hebben 

wij de kopers voor u in het 

vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? Neem 

eens contact met ons op 

voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 
ALS IN 

EINDHOVEN
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Dementie in beeld
Brandevoortse Francien van de 
Ven weet hoe het is om voor een 
familielid met Alzheimer te zor-
gen. Zij zorgde er samen met haar 
schoonzus voor dat haar schoon-
vader Herman in 2016, 8 jaar na 
zijn diagnose, in staat gesteld werd 
thuis te overlijden. Zij heeft in die 
periode van intensieve zorg altijd 
getracht naar de mooie kanten van 
dementie te kijken. Haar interesse 
in de progressieve aandoening 
groeide. Zoveel zelfs dat ze een 
carrièreswitch maakte door in 2011 
in een zorginstelling voor mensen 
met dementie te gaan werken. Ze 
voltooide de opleiding tot ‘Referen-

tiepersoon dementie’ en verbond 
zich in 2015 aan het project van de 
overheid ‘Vrijheid en veiligheid bij 
dementie’. 

Beeld zegt meer dan 1000 
woorden
Over haar persoonlijke ervaringen 
op het gebied van dementie brengt 
zij nu een boek uit. Het boek laat 
het leven van Herman zien. Omdat 
een beeld meer dan 1000 woorden 
zegt, zijn er veel foto’s opgenomen 
in ‘Dementie in beeld’. 
Francien beoogt dat dit boek een 
inspiratiebron zal vormen voor 
mensen die te maken krijgen met 

dementie. Nu wonen zo’n 70% van 
mensen met een vorm van demen-
tie thuis. Francien van de Ven wil 
met haar boek ondersteuning bie-
den aan alle mensen die te maken 
zullen krijgen met een geliefde met 
een vorm van dementie. 
De boekpresentatie van ‘Demen-
tie in beeld’, een bundeling van 
praktische en handige tips, vond 
24 februari plaats bij Grillhouse By 
Onsz. Het boek is verkrijgbaar via 
de www.francienvandeven.nl. n

Meer weten over dementie?
Leen de EHBD-koffer

Dementie is een ziekte die veel vragen kan oproepen. Vooral in de beginfase is het lastig om de eerste signalen te herken-
nen. Is er sprake van vergeetachtigheid of is het toch een vorm van dementie en hoe gaat het dan verder? Hoe herken je 
dementie en hoe ga je ermee om? Wil je hier meer over weten? Vraag dan naar de EHBD-koffer van de LEVgroep.
 
Deze koffer bevat informatie voor mensen met dementie, mantelzorgers, kinderen, familieleden en andere geïnteresseer-
den. Je vindt hierin folders, brochures, boeken en beeldmateriaal over dementie, het omgaan met mensen met dementie 
en de hulp- en ondersteuningsmogelijkheden die er in Helmond voor je zijn. En ook de verhalen van lotgenoten, zoals het 
boek ‘Ma’ van Hugo Borst, het kinderboek ‘Oma Bellenblaas’ van Margriet Breet en de DVD ‘Dementie heb je niet alleen’ 
zitten in de koffer.
 
De EHBD-koffer is te leen bij Wijkgebouw Geseldonk Wijkraad Mierlo-hout, Cederhoutstraat 44. De uitleentermijn is 6 
weken. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor families waar de diagnose al is gesteld, is er een koffer met nog meer 
informatie beschikbaar. n
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foto: Rianne van Lierop
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Wil jij je grenzen verleggen in het 
meest sportieve, modderige en 
natte evenement van Brandevoort? 
Zorg dan dat je zondag 16 sep-
tember aan de start staat van de 
Braverun.
De Braverun is een ‘obstacle run’ 
waarin je een afstand afl egt van 2, 6 
of 12 kilometer in een rondje om de 
Brandevoortse Veste. Het parcours 
van 6 km bevat 24 obstakels en 
hindernissen die je moet overwin-
nen. Soms heb je kracht nodig 
om een obstakel te trotseren, een 
andere keer moet je het hebben 
van samenwerken en dan weer van 
slimheid. Eén ding heb je zeker no-
dig en dat is doorzettingsvermogen.

Kids & familie
De Braverun heeft verschillende 
categorieën. We starten om 12:00 
uur met de kidsrun en de familie-
runs. Kinderen vanaf 9 jaar mogen 
meedoen aan het evenement. Voor 
gezinnen die samen het parcours 
willen afl eggen, zijn er speciale 
startbewijzen. Wat is er nu leuker 
dan op een speelse manier samen 
met je kinderen grenzen te verleg-
gen en te overwinnen? Je moet het 
niet erg vinden om vies te worden, 
want het is zeker dat je niet schoon 
over de fi nish heen gaat!

Extreme challenge
Naast de standaard afstanden van 

6 km en 12 km kun je ook deelne-
men aan de ‘Extreme Challange’. 
Dit is speciaal voor de gevorderde 
obstacle run lopers. Deelnemers 
van de Extreme Challange ren-
nen de ronde van 12 km onder het 
‘commando’ van een ‘drillmaster’. 
De drillmasters zijn erkende sport-
instructeurs van onze Braverun 
partners. Wil je je goed voorberei-
den op de Braverun? Kijk dan op 
onze website welke begeleiding en 
trainingen onze partners je kunnen 
bieden.

Teams
Wil je met een team deelnemen? 
Dat kan ook. Of het nu met je 

Braverun
obstacle run in Brandevoort

68
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voetbalteam, je hockeyteam of je 
breiclub is, teams kunnen samen 
het parcours afl eggen. Voor team-
deelname geldt ‘samen uit, samen 
thuis’ van start tot fi nish en dat 
levert de nodige teambuilding en 
hilarische herinneringen op.

Vergunning
De Braverun stond in eerste 
instantie gepland op 17 juni. Een 
vergunning in het broedseizoen 
met gebruik van de ecozone was 
helaas niet haalbaar. Dit besluit 
van de gemeente kwam rijkelijk 
laat. De kaartverkoop was name-
lijk al gestart. Na een gesprek met 
de wethouders hebben we samen 

met een aantal deskundigen van 
de gemeente gekeken hoe we de 
ecozone buiten het broedseizoen 
kunnen gebruiken zonder daar 
schade aan te richten. Na een aan-
tal aanpassingen op onze plannen 
hebben we de goedkeuring van de 
gemeente gekregen voor zondag 16 
september 2018.

Meebouwen
Medio juli starten we al met het 
bouwen van de obstakels op een 
apart terrein in de Veste. We gaan 
een paar avonden per week aan 
de obstakels bouwen. Ze moeten 
tot bouwpuzzels worden gemaakt 
zodat we in het weekend van de 

Braverun alles in twee dagen op 
hun plek kunnen zetten. Gewoon 
gezellig samen klussen en afsluiten 
met een drankje als de zon onder-
gaat. 

Heb je interesse om mee te hel-
pen? Stuur dan een e-mail naar 
info@braverun.nl.
Voor meer informatie en aanmel-
den: www.braverun.nl n

tekst: Remco Eikhout

foto: Vincent Knoops
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www.rondoo.nl 
Hertogsveld 3 
06-36556242 

5708 ZP Helmond 
nicole@rondoo.nl 

coaching ~ reflectie ~ talenten ontdekken 

Coaching van 20-ers en 30-ers: 

• Heb je stressklachten? 

• Of het gevoel dat je niet op je 
plek zit? 

• Krijg je nergens meer  
energie van? 

Vind de kracht weer in jezelf! 

 € 1.700,- 
subsidie!

www.deinstallati eman.nl

Cijnsbeemden 2 
5706 NP Helmond - Brandevoort
M 06 295 74 376
E info@deinstallati eman.nl

ELGA

HYBRIDE 
WARMTEPOMP

• werkt samen met zowel 
stadsverwarming als een HR-ketel

• kan de woning ook koelen

• energiekostenbesparing 20-30%
• gunstig voor EPG en E-label
• snelle terugverdientĳ d

Echtscheiding

Alimentatiezaken

Ontslagzaken

Incassozaken

Letselschadezaken

Bestuursrecht

Ondernemingsrecht

Strafrecht

braakmanadvocaten.nl

Mierloseweg 5

5707 AA  Helmond

T 0492 544415

Mr. G.C.G. Raymakers

Mr. L.C.J. Sars

Mw. Mr. F.A. van den Heuvel

Mw. Mr. S.H.J. Raessens

Mw. Mr. E. Kweens
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Volgens de laatste cijfers eindigt tegenwoordig 40% van de huwelijken in een scheiding. Bovendien 
is Helmond binnen Brabant ook nog eens koploper in het aantal gescheiden gezinnen, dus zou dat 

in de wijk Brandevoort vast ook merkbaar moeten zijn. 

Het zal je wellicht dan ook niet 
zijn ontgaan: op 22 februari is het 
rapport ‘Scheiden zonder schade’ 
gepresenteerd met daarin ‘de 
oplossing’ voor kinderen in vecht-
scheidingen. 
De belangrijkste aanbevelingen 
gaan over de inrichting van een 
zogenaamd Scheidingsloket bij de 
gemeente en het ontwerpen van 
een betere procedure, gericht op 
‘de-escalatie’ in plaats van het hui-
dige ‘Toernooimodel’. Een loffelijk 
streven natuurlijk, maar zijn deze 
aanbevelingen daadwerkelijks iets 
nieuws in de rechtspraktijk?

Laten we vooropstellen, niemand is 
gebaat bij een vechtscheiding, an-
ders dan wat vaak wordt gedacht, 
óók de advocatuur niet! De Vereni-
ging van Familierechtadvocaten en 
Scheidingsmediators (vFAS) ijvert 
al jaren voor bemiddeling, en in de 
praktijk wordt ook volop geprobeerd 
om vechtscheidingen bij gezinnen 
te voorkomen. Zo sturen rechtban-
ken en advocaten al jaren aan op 
mediation in een echtscheiding, 
vraagt het verplichte ouderschaps-
plan om overleg tussen aanstaande 
ex-partners en krijgen kinderen 

vanaf 12 jaar ook een uitnodiging 
van de rechtbank om hun stem te 
laten horen.

Ook aan het kostenplaatje is in de 
praktijk gedacht, want voor medi-
ation geldt een veel lagere eigen 
bijdrage via het systeem van pro 
deo-rechtsbijstand, en scheiding 
door een erkend mediator wordt 
ook door steeds meer rechtsbij-
standsverzekeraars vergoed. 

Hard nodig allemaal, want een 
echtscheiding of het verbreken van 
je relatie gooit je hele leven op z’n 
kop. Voor hen die een scheiding 
noodgedwongen moeten onder-
gaan of hiervoor vrezen, is het fijn 
om een aantal dingen te weten:
- Het is prettig om één profes- 
 sional te hebben voor alle gevol- 
 gen van het uit elkaar gaan. Deze  
 is er in de praktijk in de vorm van  
 de mediator, of de advocaat  
 wanneer samen rond de tafel  
 nog te veel gevraagd is.
- Het belangrijkste blijft het om als  
 gewezen partners te beseffen dat  
 je samen ouder blijft van de  
 kinderen en je daarover afspra- 
 ken moet maken, wie dat dan  

 ook begeleidt. Zoals in alle rela- 
 ties tussen mensen; communica- 
 tie is en blijft een sleutelbegrip.
- De mogelijkheid van bemiddeling  
 (mediation), al dan niet gesubsi- 
 dieerd, is er ook al in de situ- 
 atie dat het besluit om uit elkaar  
 te gaan (nog) niet is gevallen, dit  
 dan als alternatief voor huwe 
 lijks- of relatietherapie. 
Ook dan geldt immers nog altijd: 
“Beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald”.

Ondanks de stijgende cijfers gaat 
het dan ook overigens in steeds 
meer gevallen wèl goed is mijn er-
varing. Dus of een Scheidingsloket 
bij de gemeente, als nieuwe speler, 
zal leiden tot meer ruis danwel tot 
minder vechtscheidingen? De toe-
komst zal het uitwijzen. Naar mijn 
idee is het net als met duurzaam-
heid in het leefmilieu: een betere 
wereld, al dan niet na een relatie-
breuk, begint bij jezelf! 
Mr. L.C.J. Sars is als Advocaat en 
Mediator werkzaam in Helmond n

Duurzaam scheiden

tekst: Luuk Sars
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WASMACHINE STUK?
BEL ONZE TECHNISCHE DIENST VOOR EEN 

SNELLE VAKKUNDIGE REPARATIE

Nieuw: Kanaalstraat 4B   5711 EH SOMEREN   Tel 0493-539405
Hoofdstraat 105     5706 AK  HELMOND     Tel 0492-539405

KIJK VOOR ONS COMPLETE ASSORTIMENT OP WWW.WOUTVANVLERKEN.NL

Extra Droog: een optie om vaat die 
moeilijk te drogen is toch goed droog te 
krijgen.
SilencePlus: aangenaam stil in gebruik 
met een geluidsniveau van 46dB.
Glas 40°C programma: speciaal program-
ma om glas te reinigen en te drogen.
VarioFlex korven: de verstelmogelijkheden 
zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- 
en onderkorf.

BOSCH VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER 
SMV46IX10N

voor 699,-

De nieuwe H-serie koelkast maakt ge-
bruik van twee gescheid-en luchtstromen 
en een nauwkeurige temperatuurregeling 
om een optimaal vochtigheidsniveau te 
handhaven in zowel het koel- als vries 
gedeelte.

SAMSUNG KOELKAST 
RS7557BHCSP

voor 799,-
van 1099,-

A
ENERGIE
KLASSE

A
ENERGIE
KLASSE

Let op:
 
zondag 1e Paasdag 
zijn wij gesloten. 

De vroege vogel actie verschuift
naar maandag 2e Paasdag. 

2e Paasdag zijn we geopend 
van 10:00 - 19:00 uur.

1 gratis artikel per transactie.

Albert Heijn Brandevoort vanaf heden
elke zondag open van 10:00 - 19:00
De hele maand april hebben we een vroege vogel actie tussen
 10:00 - 12:00 uur ontvangt u een gratis artikel bij uw aankoop!

2 april

verse 
sinaas

appelsap
500ml

8 april

AH Croissant
deeg

voor 6 
croissants

15 april

AH Jam
van 

450 gram

22 april

AH 
Cheesecake

New York 
of Framboos

29 april

Aardbeien
250 gram
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10 jaar Kindervakantieweek
In 2018 wordt Kindervakantieweek Brandevoort voor de 10e keer georganiseerd. 

Geweldig om te zien hoe onze kindervakantieweek is uitgegroeid naar een evenement waar 
ongeveer 1000 Brandevoortse kinderen aan meedoen.

X-peditie Brandevoort
Deze jubileumeditie staat helemaal 
in het teken van X-peditie Brande-
voort. Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan de voorbereidingen van 
een week vol leuke, creatieve, spor-
tieve en spannende activiteiten. We 
gaan op zoek naar de oplossing van 
onze expeditie. De X-peditie waarin 
we het samen voor elkaar krijgen!

Programma
Het programma voor onze X-
peditie wordt nog verder ingevuld, 
maar we willen wel al een klein 
tipje van de sluier oplichten. Zoals 
het er nu uitziet, zijn de bosdagen 
op dinsdag (groepen 1 t/m 4) en 
woensdag (groepen 5 t/m 8) en 
vindt het uitje voor alle groepen 
plaats op donderdag. Verder wordt 
er geknutseld, gedanst, gespeurd, 
gespeeld en gesport. Op vrijdag 
wordt de week feestelijk afgesloten 
met een leuk festival en een extra 
feestelijke jubileumeditie van onze 
midzomeravond.

Geen kindervakantieweek 2019?
Natuurlijk zouden we het met zijn  
allen erg jammer vinden als Kinder- 

vakantieweek 2018 de laatste kin-
dervakantieweek zou zijn. Daarom 
zijn we op zoek naar nieuwe 
mensen om de organisatie van de 
kindervakantieweek op volle sterkte 
te houden. We hebben minimaal 
35 enthousiaste mensen nodig om 
de organisatie te kunnen dragen. 
Te weinig mensen kan beteke-
nen dat we een maximum aantal 
deelnemers moeten instellen, de 
week moeten terugbrengen naar 
drie dagen of, in het ergste geval, 
helemaal geen kindervakantieweek 
meer kunnen organiseren. Dat wil jij 
toch ook niet laten gebeuren? Meld 
je daarom aan voor de organisatie! 
Veel ouders of jeugdvrijwilligers 
hebben in afgelopen jaren al een 
keer meegeholpen, bijvoorbeeld bij 
de begeleiding van een groep kin-
deren. Zij hebben dan waarschijnlijk 
zelf al ervaren wat een geweldige 
sfeer er in die week hangt en hoe 
leuk dit evenement door de kin-
deren ervaren wordt. Ze hebben 
kennisgemaakt met het organisa-
tieteam van de kindervakantieweek, 
een hecht vrijwilligersteam van 
enthousiaste mensen. Lijkt het je  

leuk om ook deel uit te maken van 
dit vaste organisatieteam en ben je 
bereid om jezelf een paar uur per 
week in te zetten voor het organi-
seren van de kindervakantieweek? 
Durf jij het avontuur aan van X-
peditie Brandevoort? 

Dan zoeken wij jou!
Op onze website vind je een over-
zicht van vrijwillige vacatures, maar 
ook als je denkt dat je een andere 
bijdrage kunt leveren dan ben je 
van harte welkom!
Spreek gerust eens één van de 
vrijwilligers aan en vraag naar hun 
ervaringen, zodat je een beeld krijgt 
over of dit bij jou past. Je bent na-
tuurlijk ook van harte welkom om 
tijdens de week of voorbereidingen 
al een dagje mee te draaien en te 
kijken welke activiteit bij jou past. 

Heb je interesse? 
Mail dan naar inschrijvingen@
kvwbrandevoort.nl of kijk op onze 
website voor meer informatie: 
www.kvwbrandevoort.nl n

tekst: Suzan Beks

het team uit 2008 dat de eerste KvW organiseerde
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Naam Website
----------------------------------------------------------------------------------
Atma Yoga www.atmayoga.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Badmintonclub BC 85 www.bc85helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Balletstudio Brandevoort www.balletstudiobrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Basketbalvereniging Black Shots www.blackshots.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Biljartclub Brandevoort in actie 
----------------------------------------------------------------------------------
Bootcamp Brandevoort www.bootcampbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Brandevoort Fit
----------------------------------------------------------------------------------
Bridgeclub ‘t Brandpunt 
----------------------------------------------------------------------------------
Bodo vereniging De Hechte Band www.dehechteband.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dansschool Friends www.dansschoolfriends.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Dartclub Brandevoort 
----------------------------------------------------------------------------------
Dédé dansballet www.dededance.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Flame Trails www.flametrails.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Helmondse Atletiek Club (HAC) www.hac-helmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Mierlo www.hcmierlo.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Hockeyclub Helmond www.hchelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Honk en Softbal club Nuenen www.hscn.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Sportverenigingen

Naam Website 
----------------------------------------------------------------------------------
Jeu de Boules club Brandevoort www.jeudeboulesclub.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------
Jibb Helmond www.jibbhelmond.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Judo vereniging Mierlo-Hout www.jvmh.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Lopersgroep Brandevoort www.lopersgroepbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
RV Olympia www.rvolympia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Sabel training www.sabeltraining.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Skatepark Brandevoort 
----------------------------------------------------------------------------------
SV Brandevoort www.svbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Tafeltennisvereniging Stiphout www.ttvstiphout.nl
----------------------------------------------------------------------------------
t Conditiehuis www.hetconditiehuis.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Turnvereniging H.T. ‘35 www.ht35.nl
----------------------------------------------------------------------------------
TV Carolus www.tvcarolus.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Twirlver. Imagination Helmond www.twirlplaza.nl 
----------------------------------------------------------------------------------
Vitaliteitslab
----------------------------------------------------------------------------------
Vitaz www.vitazinbeweging.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Yoga Studio Toermalijn www.studio-toermalijn.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Volleybal Polaris www.vcpolaris.nl
----------------------------------------------------------------------------------

BrandTastic 
E: info@brand-tastic.nl W: www.brand-tastic.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Buurttuin Brandevoort 
E: info@buurttuinbrandevoort.nl W: www.buurttuinbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
CS de Brandeliers 
E: info@brandeliers.nl W: www.brandeliers.nl/
----------------------------------------------------------------------------------
Dickensnight Brandevoort 
E: voorzitter@dickensnight.nl W: www.dickensnight.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Ditisonzewijk.nl 
E: brandevoort@ditisonzewijk.nl W: www.brandevoort.ditisonzewijk.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Druzhba 
E: info@druzhba.nl W: www.druzhba.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Fotoclub Brandevoort 
E: a.storm4@chello.nl W: www.fotoclubbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Het Plein Brandevoort 
E: info@hetpleinbrandevoort.nl W: www.hetpleinbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------

Groeperingen
ikenjijenwij ouder en kindgym
E: info@ikenjijenwij.nl W: www.ikenjijenwij.nl
----------------------------------------------------------------------------------
KBO St, Lucia
E: secretariaat@kbo-stlucia.nl W: www.kbo-stlucia.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Kunstkwartier Helmond 
E: info@kunst-kwartier.nl W: www.kunst-kwartier.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Naaiclub Brandevoort 
E: naar.emmy.toe@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------
Popkoor Brandnew Voices 
E: info@popkoorbrandnewvoices.nl W: www.popkoorbrandnewvoices.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Scouting Brandevoort 
E: secretaris@scoutingbrandevoort.nl W: www.scoutingbrandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Theater Brandevoort 
E: info@bartvanloon.nl W: www.theater-brandevoort.nl
----------------------------------------------------------------------------------
Wijkraad Brandevoort
E: wijkraad.voorzitter@brandevoort.org W: wwwwijkraad.brandevoort.org
----------------------------------------------------------------------------------

Dat sporten goed voor je is dat weten we allemaal. Sporten helpt preventief tegen overgewicht en bevordert de kwaliteit van het leven en is ook vooral 
ontzettend leuk!
Waar kunnen we naartoe in Brandevoort, of als we niet in Brandevoort terrecht kunnen, waar moeten we dan naartoe? De sportindex laat een overzicht 
zien van de sportverenigingen uit Brandevoort en verenigingen uit de omgeving met leden uit onze wijk.
Mis je nog een sportvereniging, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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B4 Print Grafisch ontwerp & webdesign De Plaetse 173 - 5708 ZK - Helmond
T: 06 81 89 77 81 E: info@b4print.nl W: www.b4print.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beekhuis | Holthuis Ontwerpers Vormgevers van gedrukte en digitale media Kaldersedijk 8 - 5706 KD - Helmond
T: 0492 76 91 33 E: frank@beekhuis-holthuis.nl W: www.beekhuis-holthuis.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bizz & Bloom Persoonlijke en professionele ontwikkeling Stoefshoeve 3 - 5708 VW - Helmond
T: 06 51 84 12 42 E: info@bizzandbloom.nl W: www.bizzandbloom.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buro 7 Slimme websites & frisse vormgeving Laan door de Veste 58 - 5708 ZZ - Helmond
T: 0492 32 01 75 E: info@buro7.nl W: www.buro7.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drukkerij Kantoorvakhandel Zeeuwen Drukkerij en kantoorvakhandel Biezenlaan 2 - 5709 ZD - Helmond
T: 06 53 33 37 53 E: info@zeeuwen.nl W: www.zeeuwen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotografie Rianne van Lierop Fotografie Ardijnserf 3 - 5706 JB - Helmond
T: 06 54 97 35 14 E: info@fotografieriannevanlierop.nl W: www.fotografieriannevanlierop.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hypothekerkhof Hypotheken, Verzekeringen en Mediation Babbenhoeve 17 - 5708 TW - Helmond
T: 06 43 97 44 63 E: info@hypothekerkhof.nl W: www.hypothekerkhof.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knoops Fotografie Fotografie Bentbeemden 3 - 5706 NB - Helmond
T: 06 53 92 66 96 E: info@knoopsfotografie.nl W: www.knoopsfotografie.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumen Natuurgeneeskundig Therapeut Herenlaan 162 - 5708 ZS - Helmond
T: 06 45 29 24 95 E: info@praktijk-lumen.nl W: www.praktijk-lumen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedicure Jolanda Pedicure Schutsboom 33 - 5706 KH - Helmond
T: 0492 31 99 61 E: info@pedicurejolanda.com W: www.pedicurejolanda.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peter Verreussel Fotografie Fotograaf Statenlaan 28 - 5708 ZW - Helmond
T: 06 42 40 64 80 E: info@peterverreussel.nl W: www.peterverreussel.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SiteTurn webdesign & onderhoud Webdesign Louwerserf 15 - 5706 JH - Helmond
T: 0492 84 68 21 E: info@siteturn.nl W: www.siteturn.nl 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuinontwerpburo Frank Stegers Tuinontwerpen Hamerhoeve 15 - 5708 TN - Helmond
T: 06 14 79 46 93 E: info@frankstegers.nl W: www.frankstegers.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.O.C. Vertrouw op Compas Coaching & Advies Herenlaan 162 - 5706 ZS - Helmond
T: 06 44 31 98 48 E: peternouwen@vertrouwopcompas.nl W: www.vertrouwopcompas.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verwaijen Consulting Projecten - advies - training - coaching Neerwal 84 - 5708 ZA - Helmond
T: 06 53 94 39 44 E: info@verwaijenconsulting.nl W: www.verwaijenconsulting.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijvenindex

ALARMNUMMER 112
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
GGD brabant-zuidoost, www.ggdbzo.nl  088 - 0031 100
politie, buurtbrigadier Rob Jansen op de Haar &  0900 - 88 44
Patrick de Vogel e-mail rob.jansen.op.de.haar@politie.nl of 
patrick.de.vogel@.politie.nl 
stadswacht 84 59 70
 
GEMEENTE 14 04 92

STORINGEN (dag en nacht)
elektriciteit / gas 0800 - 90 09
water 59 48 94

Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Elkerliek Helmond 59 55 55

Welzijn Brandevoort
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98 
5708 ZJ Helmond www.sgcb.nl / info@sgcb.nl
Huisartsen Brandevoort
Spoedlijn huisarsten 50 47 04
Spoed avond / weekend 0900 - 88 61
  dr. Kaiser en dr. Veldhuizen 50 47 05
  dr. Keuning en dr. Smeulders 50 47 06
  drs. Schoots en drs. Camron 50 47 06
  bellen tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 
Apotheek Brandevoort 37 00 47

Omdat iedere ondernemer, groot en klein, de gelegenheid moet krijgen om te adverteren in de BC hebben we nu een speciale bedrijvenindex voor in 
Brandevoort gevestigde ondernemers waarin je voor maar € 10,00 per editie een naamsvermelding krijgt. De bedrijvenindex zal per editie groeien, zodat 
de Brandevoorters in één oogopslag het juiste bedrijf vinden. Interesse, laat het ons even weten via stefan@brandevoortercourant.nl
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